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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Malang merupakan salah satu kota yang mempunyai destinasi wisata 

terkenal di Indonesia, perkembangan wisata yang ada di kota Malang 

berkembang pesat dengan berbagai macam jenis wisata yang ada meliputi 

wisata alam, edukasi, kuliner dan lain-lain. Perkembangan tempat wisata ini 

membuat kota Malang semakin ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik 

wisatawan mancanegara maupun domestik. Hal tersebut dimanfaatkan 

pengusaha untuk melakukan bisnis, Salah satu bisnis yang mulai berkembang 

dan telah banyak dilakukan adalah menjual berbagai macam cinderamata 

ataupun oleh-oleh, Saat ini telah banyak dijumpai outlet khusus untuk oleh-

oleh khas kota Malang yang menjual beraneka macam produk oleh-oleh. 

Semakin ketatnya persaingan bisnis di kota Malang terutama dalam hal 

persaingan bisnis yang sejenis menuntut perusahaan untuk bergerak lebih cepat 

dalam hal menarik perhatian konsumen. Disamping harus meningkatkan 

kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

perusahaan juga harus mencari strategi yang tepat dalam memasarkan produk 

tersebut. Perusahaan perlu menerapkan konsep pemasaran dimana perusahaan 

perlu mencermati prilaku konsumen dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembeliannya. 

Pentingnya mempelajari keputusan pembelian konsumen bagi 

perusahaan adalah karena setiap pemasar berkewajiban memahami konsumen 
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untuk meraih kesuksesan bisnisnya, salah satunya dengan mengetahui apa 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga produsen mampu memberikan 

kepuasan kepada konsumen, tanpa mengenal konsumen pemasar akan 

mendapatkan kesulitan yang akhirnya akan menjauhkannya dari konsumen. 

Penjualan suatu produk tentunya sangat dipengaruhi oleh persaingan dan 

kualitas produk yang dirasakan oleh konsumen. Kualitas produk yang 

diberikan kepada konsumen haruslah dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen, Oleh karena itu meningkatkan mutu atau standar produk 

sangatpenting bagi perusahaaan karena akan berdampak dalam peningkatan 

efisiensi operasional perusahaan, dimana peningkatan terjadi pada penjualan 

produk dan peningkatan jumlah produksinya. 

Persaingan yang terjadi dalam industri produk oleh-oleh di kota Malang 

membuat para produsen dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan 

kualitas produk yang akan dijual. Dengan banyaknya produk oleh-oleh khas 

kota Malang yang di tawarkan membuat konsumen semakin banyak 

mempunyai referensi dan pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli 

produk oleh-oleh yang ada di kota Malang, pengetahuan konsumen akan suatu 

produk akan membuat konsumen cenderung membandingkan suatu produk 

dengan produk lainnya untuk dibeli. Dengan berbagai pertimbangan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen, tentu saja konsumen akan mencari 

produk dengan kualitas yang baik dan bagus untuk dibeli sebagai oleh-oleh 

khas kota Malang. 
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Tabel 1.1  Daftar makanan dan oleh-oleh khas kota Malang tahun 2017 

No  Nama Makanan dan 

oleh-oleh khas  kota 

Malang 

Alamat 

1 Jenang Apel Di sekitar kota Malang 

2 Puthu Lanang Celaket Jalan Jaksa Agung Suprapto Gang Buntu, 

Celaket, Malang. 

3 Onde-onde Jl. Dr. Wahidin 123, Lawang, Malang 

4 Madu Di sekitar kota Malang 

5 Bakpao Sayang Beji, Batu dekat Warung Wareg 

6 Malang Strudel Jl. Ardimulyo No. 14, Singosari, Malang 

7 Keripik tempe Di sekitar kota Malang 

8 Keripik ceker Di sekitar kota Malang 

9 Keripik buah Di sekitar kota Malang 

10 Bakso President beku Jalan Batanghari No.5, Rampal Celaket. 

11 Pia Mangkok Jl. Semeru No. 25 Malang 

12 Carang Mas Desa Madirejo, Pujon 

13 Cokelat Tempe Jl. Soekarno Hatta No. 83B 

14 Sari apel Di sekitar kota Malang 

15 Buah Apel Di sekitar kota Malang 

16 Keramik Dinoyo Jl. MT Haryono XI 

17 Kaos khas kota Malang Di sekitar kota Malang 

18 Bakpao telo Perbatasan diantara Malang serta Kabupaten Pasuruan 

19 Ledre Pisang Bangka Jl. Bangka No.20-22, Kasin, Klojen, Kota Malang 

Sumber : http://makananoleholeh.com 

Salah satu bidang bisnis oleh-oleh di kota Malang yang selalu 

memperhatikan kualitas produknya adalah Malang Strudel. Malang Strudel 

merupakan jajanan/oleh-oleh khas kota Malang yang berupa kue pastry berlapis-

lapis kemudian di gulung yang umumnya berisi buah apel. Makanan ini pertama 

kali didirikan pada 24 Desember 2014 oleh Teuku Wisnu di kota Malang, lokasi 

tersebut dipilih karena Malang merupakan kota penghasil apel yang berkualitas, 

Ide dalam pembuatanMalang Strudel ini terinspirasi dari salah satu makanan khas 

dari negara Austria pada jaman Hasburg Empire (1278-1780)  yang di perkirakan 

ditemukan oleh bangsa Yunani dan Turkiyang di kenal sebagai Backlava. 

http://makananoleholeh.com/
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Malang Strudel dimodifikasi dan diolah dengan memakai cara tradisional 

asli Malang Strudel sehingga menciptakan rasa yang khas. Pihak Malang 

Strudel mengaku mereka tidak menggunakan bahan pengawet karena 

menggunakan bahan baku lokal asli dari Malang. Malang Strudel memiliki 

beberapa varian rasa seperti rasa strawberi, apel, coklat, premium durian, 

premium caramel dan lain-lain. Bukan hanya memiliki banyak varian rasa, 

Malang Strudel ini juga memiliki banyak varian toping yang dikombinasikan 

berbeda-beda sesuai dengan varian rasa Malang Strudel seperti gula halus, 

kismis, keju, misis dan berbagai macam toping lainnya.  

Malang Strudel memiliki tekstur yang lembut, berbentuk seperti persegi 

panjang dengan dimensi berbentuk setengah lingkaran, memiliki warna luar 

coklat keemasan, pada kemasan diberi gambar dari produk Malang Strudel dan 

gambar pemilik Malang Strudel. Malang Strudel tersebut dapat bertahan 

selama tiga hari di suhu ruang dan dapat bertahan selama satu minggu jika 

disimpan dalam lemari pendingin. 

Produk Malang Strudel sendiri telah banyak dikenal oleh masyarakat 

sebagai produk untuk oleh-oleh khas kota Malang. Hal ini dilihat dari 

banyaknya konsumen yang datang ke Malang Strudel bukan hanya masyrakat 

asli kota Malang melainkan banyak konsumen Malang Strudel yang berasal 

dari luar kota Malang. Beberapa konsumen yang berkunjung ke Malang 

Strudel dari 15 konsumen yang ditemui dan diwawancarai, 13 diantaranya 

konsumen yang berasal dari luar kota Malang yang sedang berlibur di kota 

Malang dan membeli produk Malang Strudel sebagai oleh-oleh, 2 konsumen 

diantaranya masyarakat asli kota Malang yang penasaran terhadap produk 

Malang Strudel (Pra riset, 17 Desember 2016). 



5 

 

 
 

Malang Strudel pernah mendapatkan penghargaan Speciality 

Supermarket di ajang Malang Awards 2017 (https://malangstrudel.com). 

Dalam kurun waktu hampir 3 tahun juga Malang Strudel sudah memiliki 6 

oulet resmi di berbagai titik kota Malang sepeti di Jl. Ardimulyo No 14 

Singosari Malang, Jl. Soekarno Hatta 2 kav 6 Malang, Ruko Istana Jl.WR 

Supratman c3/24, Jl.Diponegoro no.171C Batu, Bandara Abdurrahman Saleh 

Malang, Jl. Semeru No. 47 Malang. Jumlah outlet yang banyak dan mudah 

dijangkau merupakan salah satu bentuk dalam memudahkan konsumen untuk 

menjangkau produk Malang Strudel. Dengan bertambahnya jumlah cabang 

yang di miliki dapat di simpulkan bahwa produk Malang Strudel dapat diterima 

oleh konsumen. Hal tersebut juga tidak terlepas dari strategi pemasaran word of 

mouth. 

Word of mouth (wom) merupakan bentuk promosi dari mulut ke mulut 

yang berupa rekomendasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Selain 

tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi, komunikasi dari mulut ke 

mulut (wom) di anggap seseorang lebih nyata dan jujur karena seseorang 

cenderung lebih mempercayai informasi produk yang mereka dengar dari 

teman, kerabat atau orang terdekat yang berpengalaman terhadap suatu produk 

tersebut dibandingkan dengan brosur atau iklan. Selain itu secara tidak 

langsung word of mouth dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yinna (2011, p.53) mengenai 

analisa stimulus word of mouth terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Restoran Dewa Ndaru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa stimulus word 

of mouth berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 

https://malangstrudel.com/
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Saat ini word of mouth communication tidak hanya dilakukan melalui 

face to face, namun sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya, 

seseorang dapat memberitahukan atau membagi pengalaman mereka tentang 

suatu produk atau jasa kepada teman, saudara, keluarga dan orang lain melalui 

jejaring sosial seperti  facebook, instagram, twitter dan jaringan sosial lainnya 

yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pendengarnya untuk ikut 

mencoba sebuah produk tersebut. 

Malang Strudel sendiri memiliki strategi pemasaran salah satunya adalah 

dengan mengusung slogan “Belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel” 

yang mengandalkan word of mouth sebagai media promosi mereka agar selalu 

di ingat konsumen ketika sedang berlibur di kota Malang. Selain itu terdapat 

beberapa aplikasi seperti facebook, instagram dan aplikasi khusus dari Malang 

Strudel yang telah dimiliki. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat 

mengetahui keberadaan Malang Strudel dan konsumen yang pernah membeli 

dapat menyebarluaskan pengalamannya kepada orang lain.  

Beberapa konsumen yang berkunjung ke Malang Strudel dari 15 

konsumen yang ditemui dan diwawancarai, 12 konsumen mengetahui Malang 

Strudel dari orang lain (word of mouth) dan 3 konsumen diantaranya 

mengetahui Malang Strudel ketika mereka tidak sengaja jalan-jalan atau 

berlibur di kota Malang (Pra riset, 17 Desember 2016). 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, diantaranya kualitas produk dan word of mouth communication. 

Dimana dengan memberikan kualitas produk yang baik kepada konsumen 

dapat menimbulkan adanya informasi dari mulut ke mulut (wom), karena 



7 

 

 
 

dengan pengalaman yang baik atau buruk terhadap suatu produk konsumen 

cenderung akan menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.  

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh kualitas produk dan word of  

mouth terhadap keputusan pembelian (Studi pada konsumen Malang Strudel).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, hal yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Malang Strudel? 

2. Apakah word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Malang Strudel? 

3. Diantara kualitas produk dan word of mouth manakah yang berkontribusi 

terbesar pengaruhnya pada keputusan pembelian konsumen Malang Strudel? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dimensi kualitas produk 

(Gaspersz 2008:119) yang terdiri dari (performance, reability, feature, 

conformance, durability, serviceability, aesthethics, perceived quality) dan 

juga word of  mouth yang terdiri dari menyatakan hal yang positif, 

merekomendasikan dan mendorong seseorang untuk membeli produk 

(Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian

konsumen pada Malang Strudel.

b. Untuk menguji pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian

konsumen pada Malang Strudel.

c. Untuk mengetahui diantara kualitas produk dan word of mouth yang

berkontribusi terbesar pengaruhnya pada keputusan pembelian

Konsumen Malang Strudel.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran

dan bermanfaat bagi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran

dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan dan sebagai pertimbangan untuk

membantu memecahkan masalah yang dihadapi khususnya yang

berkaitan dengan apa saja yang sebenarnya dipertimbangkan oleh

konsumen.

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

pertimbangan dan pembandingan serta sebagai referensi penulisan

penelitian lebih lanjut, terutama dibidang manajemen pemasaran.


