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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UKM tidak dapat dianggap 

sebelah mata. Selain dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, UKM juga dapat menyerap tenaga kerja yang 

cukup besar sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada (Hafni & 

Rozali, 2017). 

Salah satu daerah yang memiliki UKM khususnya unit agroindustri  cukup 

banyak yaitu Kota Malang. Fakta tersebut mengindikasikan persaingan dalam dunia 

usaha semakin ketat, sehingga tiap-tiap  perusahaan harus  melakukan 

pengembangan atau inovasi produk dan memberikan jaminan atas kepuasaan 

konsumen. Di Malang banyak jenis usaha yang berkembang dengan jenis olahan 

dan skala yang beragam, salah satunya olahan dari jamur yaitu “Abon Jamur”. 

Maraknya bisnis kuliner yang saat ini sedang tren di beberapa kota yang ada 

di Indonesia, membuat para pelaku usaha membuat berbagai inovasi pada produk 

yang dimiliki mereka. Hal inilah yang mendasari Ailanifood untuk membuat produk 

berbahan dasar jamur menjadi makanan sehat dan juga siap saji dan sehat. Abon 

sendiri merupakan makanan olahan dibuat sedemikian rupa yang terbuat dari 

daging pada umumnya memiliki karakeristik kering, renyah, dan gurih (Diastaputri, 

2012). 
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Jamur dipilih karena memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Kandungan 

gizi yang tinggi serta manfaat jamur tiram terhadap kesehatan menjadikan produk 

dengan bahan baku jamur tiram banyak diminati oleh konsumen. Tanaman yang 

tergolong dalam kingdom fungi ini mengandung nutrisi lengkap antara lain tinggi 

protein, rendah karbohidrat, kalori, dan lemak, serta kaya akan mineral dan serat. 

Sehingga bermanfaat juga bagi kesehatan adalah sebagai pengendali kolestrol jahat, 

meningkatkan imunitas tubuh, membantu melawan radikal bebas, asupan nutrisi 

untuk ibu hamil, penghancur virus tumor, menurunkan tekana darah, menjaga serta 

melindungi jantung, antibakteri, pencegah kanker, serta dapat menurunkan berat 

badan (Syibil, 2013). 

Ada beberapa kendala yang dialami sebagian besar UKM salah satunya adalah 

masalah produksi dan pemasaran. Kegiatan promosi yang dilakukan UKM masih 

terkendala oleh biaya, kemampuan promosi yang sangat minim. Beberapa unsur 

dalam komunikasi terpadu seperti promosi, penjualan, pemasaran langsung, 

publikasi, dan iklan dapat diterapkan oleh UKM untuk menarik minat konsumen 

(Chrismardani, 2014). 

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi dalam 

beberapa tahun terakhir, menjadikan internet sebagai alat komunikasi yang banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk mencari dan berbagi informasi. Semakin banyak 

anak-anak generasi Z yang lahir di era digital seperti sekarang ini, membuat 

pengguna internet khususnya media sosial Indonesia meningkat semakin pesat.  

Pertumbuhan pengguna internet setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hasil 

survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

mengatakan pada tahun 2016 pengguna internet berkisar sekitar 132 juta dan 
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mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 143 juta. Layanan yang paling 

banyak diakses adalah chating 89,35% dan sosial media sebesar 87,13%. Hal ini 

membuktikan bahwa media sosial berpeluang sebagai media pemasaran interaktif 

bagi perusahaan terutama pada usaha kecil menengah (UKM).  

Manfaat dan keuntungan menggunakan e-commerce yang dikutip dari Jansen 

(2006) terutama media sosial sebagai media promosi adalah rangka dalam 

meningkatkan volume penjualan, baik untuk penjualan online maupun 

konvensional (Jauhari, 2010). Saat ini, sosial media tidak hanya sekedar menjadi 

media promosi untuk pelaku bisnis terutama Ailanifood, tetapi juga digunakan 

sebagai alat edukasi mengingat produk yang ditawarkan masuk dalam kategori 

healty food. 

Pada tahun 2017 pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman melambat 

dari 5,26% pada triwulan II 2016 menjadi 5,24% pada triwulan II 2017. Sementara 

komponen non makanan dan minuman turun dari 4,96% menjadi 4,77% (Kompas, 

2017). Banyaknya bisnis ritel yang tutup disebut-sebut dikarenakan adanya shiffting 

ke online. Survey yang dilakukan oleh Assosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 

(Aprindo) melansir industri ritel pertumbuhannya hanya dibawah 5% sepanjang 

Januari hingga Juni 2017. Akan tetapi hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melansir bahwa pembelian online 

hanya sebesar 32,19% dan penjualan online hanya sebesar 16,83%. Hal inilah yang 

mendasari peneliti mengambil judul “ Penggunaan media sosial dan inovasi produk 

dalam minat beli abon jamur Ailani”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka 

permasalahan yang akan di teliti adalah: 

(1). Bagaimana pengembangan inovasi produk abon jamur di Ailani Food 

sebagai media pemasaran? 

(2). Bagaimana peranan penggunaan media sosial sebagai media pemasaran 

abon jamur di Ailani Food 

(3).    Bagaimana peranan penggunaan media sosial dan inovasi produk dalam       

mempengaruhi minat beli konsumen abon jamur di Ailani Food? 

1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

(1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan inovasi produk 

sebagai media pemasaran abon jamur di Ailanifood. 

(2). Untuk mengetahui peranan penggunaan media sosial sebagai media 

pemasaran abon jamur di Ailanifood. 

(3). Untuk mengetahui pengaruh peranan penggunaan media sosial dan inovasi 

produk abon jamur Ailani terhadap minat beli konsumen. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penulis, 

perusahaan atau lembaga terkait, maupun pembaca sebagai berikut: 
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(1). Sebagai acuan atau gagasan pemikiran bagi perusahaan atau lembaga terkait 

mengenai inovasi produk, penggunaan media sosial, dan minat beli 

konsumen. 

(2). Sebagai penambah wawasan baik secara langsung maupun tidak langsung 

mengenai inovasi produk, penggunaan media sosial, dan minat beli 

konsumen. 

(3). Sebagai informasi terutama bagi yang akan mengadakan penelitian lebih 

lanjut mengenai inovasi produk, penggunaan media sosial, dan minat beli 

konsumen. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran 

(1). Media Sosial menurut Kotler dan Keller (2016:642) merupakan alat atau 

cara yang digunakan baik pelaku usaha maupun konsumen untuk membagikan 

informasi berupa teks, gambar, audio, maupun video kepada orang lain atau 

perusahaan atau sebaliknya. Media sosial yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah whatsapp, intagram, twitter, dan facebook (Putri, 2016), 

(2). Inovasi produk menurut Thomas W.Zimmer dalam jurnal berjudul 

“Pengaruh Inovasi Produk dan Media Sosial Terhadap Brand Awareness Pada 

Merek Lokal Sepatu Kulit di Bandung” merupakan  satu hal yang potensial untuk 

menciptakan pemikiran dan imajinasi orang yang pada akhirnya menciptakan 

pelanggan. Inovasi produk juga bermanfaat sebagai strategi suatu perusahaan dalam 

menghadapi para pesaing. Indikator yang digunakan adalah bahan baku, teknik 

pembuatan, daya tahan produk, manfaat produk, citra produk, daya tarik kemasan, 

serta keunikan kemasan. 
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(3). Minat Beli Konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2004:25) dalam 

Setiawati (2015) menjelaskan bahwa pengaruh eksternal kesadaran akan 

kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat 

menimbulkan minat beli konsumen. Sedangkan konsumen merupakan obyek luar 

bagian terpenting bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena konsumen 

merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa untuk diri sendiri maupun 

orang lain. Konsumen dalam penelitian ini dibatasi menjadi konsumen yang pernah 

membeli produk abon jamur Ailani, serta mahasiswa di Malang yang menggunakan 

media sosial. Minat beli dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator sebagai 

berikut: 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

b. Minat Eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya serta 

mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

c. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

 


