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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sektor yaitu tanaman pangan, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kelima sektor pertanian 

tersebut bila ditangani lebih serius akan mampu memberikan sumbangan yang 

besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang, salah satu 

penanganannya yaitu dengan perkembangan perekonomian pada bisnis pertanian 

atau agrobisnis (Soekartawi, 2010). 

Industrialisasi pertanian atau yang lebih dikenal dengan nama agroindustry,  

dapat menjadi suatu  pilihan strategis dalam upaya menghadapi masalah 

peningkatan perekonomian suatu  masyarakat baik di pedesaan maupun 

perkotaan. Bersamaan dengan kemajuan perekonomian dan kompleksnya 

integrasi ekonomi, maka rencana ke arah pembangunan akan menjadi lebih luas. 

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah dalam menetapkan perencanaan 

secara terpadu dan konsisten antara satu sektor dengan sektor lainnya.  

Penggunaan input-output regional sebagai salah satu indikator perencanaan 

sektor pembangunan, dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan 

perekonomian daerah. Melalui input-output regional tersebut dapat dilihat secara 

jelas bagaimana integrasi sektoral dalam perekonomian daerah itu terjadi, yang di 

refleksikan melalui keterkaitan antar sektor yang berupa keterkaitan ke belakang 

(back linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage). 

Ibrahim (2012), menyatakan bahwa keterkaitan ke belakang berhubungan 

dengan peningkatan sektor–sektor tertentu yang akan mendorong peningkatan 

sektor- sektor lainnya. Keterkaitan ke depan menggambarkan hubungan antar
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sektor terhadap penjualan output yang dihasilkan. Terjadinya peningkatan output 

produksi pada sektor tertentu, merupakan tambahan output tersebut yang akan 

didistribusikan ke sektor-sektor produksi di perekonomian tersebut, termasuk 

pada sektor industri itu sendiri. 

Tabel 1.1 Nilai Keterkaitan ke Depan (Forward Linkage) 

Kode 

I-O 
Sektor Industri Langsung 

Tidak 

Langsung 
Total Nilai 

27 Industri pengawetan dan 

pengolahan makanan 

0,086 1,033 1,120 

28 Industri minyak dan lemak 0,159 1,063 1,222 

29 Industri penggilingan padi 0,152 1,063 1,206 

30 Industri tepung segala jenis 0,092 1,053 1,130 

31 Industri gula 0,121 1,038 1,130 

32 Industri makan lainnya 0,651 1,041 1,162 

33 Industri minuman 0,023 1,323 1,034 

34 Industri rokok 0,070 1,011 1,087 

Sumber : (Ibrahim, 2012) 

Sektor industri makanan merupakan sektor yang memiliki nilai keterkaitan 

paling besar di antara 8 sektor agroindustri lainnya. Industri makanan saat ini ada 

banyak macamnya, salah satunya yaitu industri pengolahan makananan berbasis 

rumah tangga. Keberadaan industri pangan dapat menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup banyak serta mampu mendorong berdirinya industri penunjang 

seperti industri pengolahan makanan dan industri kemasan. 

Sambal merupakan saus berbahan dasar cabai yang dihancurkan sampai 

keluar kandungan airnya sehingga menimbulkan rasa pedas. Penambahan bumbu-

bumbu akan meningkatkan rasa pedas sehingga menjadi penggugah selera yang 

nikmat. Pengolahan bahan dan bumbu yang beragam menjadikan sambal memiliki 

variasi rasa berbeda-beda. Proses pembutaan sambal memang terlihat sederhana 

tetapi tidak bisa dianggap mudah, oleh karena itu semua bumbu, bahan, dan cara 

pembuatannya harus diperhatikan dengan betul sehingga nantinya akan dihasilkan 

rasa pedas yang nikmat (Munawaroh, 2012). 
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Sambal merupakan bagian dari kehidupan dalam budaya makan bangsa 

Indonesia. Sambal sendiri juga mempunyai peran sebagai penambah dan 

perangsang selera makan, sehingga mutlak untuk beberapa hidangan selalu 

didampingi dengan sambal yang sesuai. Pengembangan cita rasa pada setiap 

tempat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan selera konsumen, dengan 

cara menambahkan bahan mentah yang berasal dari daerah setempat. 

Pengaplikasiannya misalnya berupa sambal yang bercita rasa asam segar seperti 

sambal jeruk mentah. Sambal dengan cita rasa cenderung manis seperti petis 

udang, ataupun yang berkesan gurih seperti sambal terasi. 

Tingginya minat masyarakat terhadap sambal, menjadikan sambal sebagai 

bagian dari industri pengolahan makanan yang memiliki level toleransi terhadap 

kepedasan yang sangat tinggi. Pelaku usahapun terpacu untuk membuat produk 

sambal olahan yang dikemas dalam botol. Tujuannya adalah untuk mempermudah 

para konsumen dalam menikmati sambal. Variasi sambal olahan dengan cita rasa 

yang berbeda-beda telah banyak beredar di pasaran, salah satunya di daerah 

Surabaya. Sambal Emak Ti dan Sambal Dede Satoe merupakan beberapa macam 

merek produk sambal olahan yang diproduksi dalam skala industri rumahan. 

Kedua produk sambal olahan tersebut tentunya mempunyai ciri khas masing 

masing pada setiap mereknya sehingga dapat menarik minat konsumen dalam 

membeli produk tersebut.       

Keputusan pembelian terkait barang maupun jasa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dapat 

dilihat dari perbedaaan karakteristik konsumen dan atribut pada setiap merek 

produk sambal yang ada. Perbedaan atribut tersebut nantinya yang akan 
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menjadikan pertimbangan konsumen menentukan keputusan pembelihan terdapat 

suatu produk. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini 

dilakukan untuk “Menganalisis Perilaku Konsumen dan  Pengaruh Atribut Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Sambal Olahan Merek Emak Ti dan Dede Satoe 

di Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen yang membeli produk sambal olahan? 

2. Bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian produk 

sambal olahan? 

3. Apa saja atribut-atribut yang membedakan keputusan konsumen dalam 

membeli produk sambal olahan Merek Emak Ti dan Dede Satoe? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui karakteristik konsumen yang membeli produk sambal olahan. 

2. Mengetahui proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian produk 

sambal olahan. 

3. Mengetahui atribut-atribut yang membedakan keputusan konsumen dalam 

membeli produk sambal olahan Merek Emak Ti dan Dede Satoe. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar 

pertimbangan sebelum melakukan penelitian. 
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2. Manfaat bagi dunia usaha, dapat dijadikan masukan untuk mengetahui atribut-

atribut produk yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk 

khususnya sambal olahan. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Perilaku Pembelian didefinisikan sebagai tindakan individu atau kelompok 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul 

tindakan tersebut. Indikator yang diukur pada perilaku pembelian konsumen 

adalah : 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Pembelian 

e. Perilaku paska pembelian 

2. Karakteriktik konsumen adalah ciri atau karakter yang berbeda beda pada 

setiap orang. Indikator yang diukur pada karakteristik konsumen adalah :  

a. Jenis kelamin adalah jenis gender pada setiap orang (laki-laki atau 

perempuan) 

b. Usia adalah menunjukan waktu antara lahir sampai dengan waktu 

sekarang 

c. Profesi adalah kegiatan yang dilakukan oleh responden dengan tujuan 

untuk mendapatkan dan menambah penghasilan keluarga. 
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d. Pendapatan per bulan adalah jumlah pendapatan total rumah tangga 

konsumen dari berbagai sumber yang merupakan pendapatan per bulan 

dinyatakan dalam rupiah.  

e. Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terkahir yang 

ditempuh responden. 

3. Atribut produk adalah aspek-aspek yang menjadi ciri khas dari suatu produk 

atau barang, yang meliputi : 

a. Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan konsumen terhadap produk 

yang ditawarkan. Indikator yang diukur pada variabel harga adalah : 

1) Keterjangkauan harga yang ditawarkan oleh produsen. 

2) Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas. 

3) Harga dapat bersaing dengan produk yang sejenis. 

4) Potongan harga saat ada disko atau promosi. 

b. Merek adalah  nama dagang dari suatu produk yang menunjukan ciri khas 

dari perusahaan. Indikator yang diukur pada variabel merek adalah 

1) Mudah untuk diingat. 

2) Merek merupakan milik dari industri terkenal. 

3) Dikenal masyarakat. 

c. Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi untuk 

melindungi produk dan memudahkan konsumen dalam memakainya. 

Indikator yang diukur pada variabel merek adalah : 

1) Warna kemasan yang menarik 

2) Ukuran, bentuk, dan warna huruf yang menarik. 

3) Kemasan dapat melindungi produk didalamnya. 
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4) Kemasan memudahkan penyimpanan. 

5) Kemasan terbuat dari bahan yang berkualitas. 

d. Kualitas yaitu mutu utama yang melekat pada suatu produk. Indikator 

yang diukur pada variabel kualitas adalah 

1) Aroma produk menunjukan wangi dari barang yang ditawarkan 

perusahaan. 

2) Rasa produk yaitu sensasi yang diterima saat makanan berada di 

mulut. Rasa primer meliputi manis, asin, asam, dan pahit. 

3) Warna produk menunjukan warna yang digunakan perusahaan untuk 

barang yang ditawarkannya 

4) Tekstur produk menunjukan bentuk fisik dari barang yang ditawarkan 

(padat,cair, krim, gel). 

5) Sambal olahan terbuat dari bahan bahan yang berkualitas. 

6) Sambal olahan tidak mengandung zat pengawet makanan. 

e. Label informasi adalah acuan yang digunakan konsumen dalam 

memahami dan membaca informasi produk yang ditawarkan. Indikator 

yang diukur pada variabel label informasi adalah : 

1) Kejelasan informasi akan memengaruhi konsumen dalam membaca 

dan memahami informasi produk, terkait ukuran huruf untuk 

informasi, warna huruf yang digunakan, serta kerapatan dari penulisan 

informasi tersebut. 

2) Adanya alamat tempat produk dibuat. 
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3) Label ijin P-IRT dan MUI adalah label informasi yang berkaitan

dengan sertifikasi dari lembaga yang berwenang terkait keamanan dan

legalitas produk yang dipasarkan.

4) Komposisi dari bahan apa saya produk itu dibuat.

5) Label komposisi adalah label informasi yang menjelaskan secara

rinci kandungan bahan yang dikandung suatu produk.

f. Layanan pelengkap adalah aspek yang ditambahkan dengan tujuan  agar

menarik minat pelanggan. Indikator yang diukur pada variabel layanan

pelengkap adalah :

1) Kemudahan dalam mendapatkan produk.

2) Ketersediaan layanan akses informasi.

3) Kemudahan dalam transaksi pembayaran.

4) Terdapat jaminan atas produk yang dibeli.

5) Kemudahan dalam pemesanan produk.

4. Konsumen adalah orang yang memanfaatkan barang ataupun jasa. Ruang

lingkup konsumen pada penelitilian ini merupakan pembeli yang pernah

mengkonsumsi produk sambal olahan merek Dede satoe dan Emak Ti minimal

satu kali.

5. Produk merupakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Batasan

produk pada penelitian ini adalah produk sambal olahan yang yang memiliki

bahan utama cabe merah atau lebih dikenal dengan sambel uleg.


