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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan cukup pesat, berbagai 

jenis produk ditawarkan seperti industri, jasa, boga, dan kreatif, untuk memenuhi 

permintaan pasar yang semakin besar maka dibutuhkan pengelolaan secara 

profesional dan konsisten. Peluang tersendiri bagi pelaku bisnis untuk lebih 

kreatif sehingga dapat bersaing dalam ketatnya dunia usaha serta memperoleh 

pangsa pasar yang akan dibidik dengan tujuan memperoleh income/profit bagi 

perusahaan. 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki prioritas dalam 

sektor pertanian berpotensi mengalami perkembangan karena sektor pertanian 

memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dibandingkan beberapa 

sektor lainnya. Berbagai macam komoditas tanaman dapat tumbuh subur di 

negara ini, sehingga dapat membantu penyediaan bahan baku bagi berbagai 

industri salah satunya industri pengolahan hasil pertanian termasuk industri roti. 

Roti adalah produk makanan hasil fermentasi tepung dengan ragi atau 

bahan pengembang lainnya, kemudian dipanggang (Mudjajanto dan Yulianti, 

2007). Seiring perkembangan teknologi membuat roti semakin beraneka ragam 

dengan berbagai bahan tambahan seperti garam, minyak, mentega, ataupun telur 

untuk menambahkan kadar protein di dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa 

tertentu. Bahan baku yang digunakan biasanya tepung terigu karena beberapa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Garam
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
http://id.wikipedia.org/wiki/Mentega
http://id.wikipedia.org/wiki/Telur
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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pertimbangan yakni memiliki kandungan protein glutenin dan gliadin yang 

berguna untuk memperkuat dan menjaga elastisitas ikatan dinding dan serat 

adonan sehingga memungkinkan terciptanya kantong-kantong udara di dalam roti. 

Peralihan konsumsi masyarakat dan gaya hidup terhadap makanan siap 

saji, membuat roti menjadi salah satu pilihan bisnis yang berpeluang besar 

berkembang. Ini dapat dibuktikan semakin besarnya permintaan roti dari tahun 

ketahun, dilihat dari menjamurnya toko roti khususnya di Kota Malang. Ada 

berbagai macam toko roti mulai dari dengan produksi skala besar hingga usaha 

kecil menengah (UKM) yang menawarkan berbagai macam roti, berbagai macam 

bentuk, rasa, dan harga yang bersaing secara kompetitif. 

Menurut data Euromonitor, nilai konsumsi roti per kapita oleh 

masyarakat Indonesia pada 2010 tumbuh tertinggi dibandingkan 11 negara Asia 

Pasifik lainnya. Konsumsi roti di Indonesia naik 25% pada 2010 menjadi US$ 1,5 

per orang per tahun, dari konsumsi US$ 1,2 per orang per tahun pada 2009. 

Pertumbuhan itu menjadi yang tertinggi dibanding kenaikan nilai konsumsi roti di 

negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, China, Taiwan, dan India pada 

periode yang sama. Korea Selatan yang konsumsi roti per kapitanya cukup tinggi 

pada 2009, membukukan kenaikan konsumsi roti pada 2010 sebesar 15,4% 

menjadi US$ 16,5 per orang per tahun. Singapura dengan konsumsi roti per kapita 

senilai US$ 29,9 per tahun pada 2009 juga mengalami pertumbuhan konsumsi roti 

sebesar 4% menjadi US$ 31,1 per orang per tahun di 2010 (Indonesia Finance 

Today/IFT, 2013). 



3 
 

Pertumbuhan yang semakin besar setiap tahunnya memberikan angin 

segar bagi pelaku bisnis roti, namun disisi lain banyaknya kompetitor usaha 

sejenis memaksa pelaku bisnis untuk lebih kreatif mengembangkan usahanya. 

Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan 

menumbuhkan konsumen. Konsumen merupakan bagian alasan produsen 

membangun perusahaan dan mempekerjakan karyawan. Ada berbagai 

cara/strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usahanya sehingga 

menarik konsumen menjadi loyal terhadap produk yang dihasilkan.  Salah satunya 

adalah membuat konsumen puas terhadap produk yang dihasilkan.  

Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa terhadap 

suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan terhadap konsumen sehingga 

dapat membentuk loyalitas konsumen terhadap suatu produk tersebut. Keberadaan 

konsumen sangat mempengaruhi berlangsungnya sebuah perusahaan sehingga 

kepuasan konsumen harus di utamakan. Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukan 

penelitian tentang Analisis Kepuasan Konsumen terhadap CV Dea Cake And 

Bakery. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana lini produk CV Dea Cake and Bakery? 

2. Bagaimana segmentasi konsumen CV Dea Cake and Bakery? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan Konsumen CV Dea Cake and Bakery? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka dapat dirumuskan 

tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui lini produk CV Dea Cake and 

Bakery. 

2. Untuk menganalisis segmentasi konsumen CV Dea Cake and Bakery. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan Konsumen terhadap CV Dea Cake and 

Bakery. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi manfaat pada pihak-

pihak yang membutuhkan antara lain : 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai lini 

produk dan segmentasi pasar serta kepuasan konsumen. 

2. Bagi produsen (perusahaan), dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi atau masukan sehingga dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan dalam upaya  mempertahankan konsumen. 

3. Peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama untuk mengembangkan 

penelitian tentang kepuasan konsumen. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1  Batasan Istilah 

1. Konsumen dalam penelitian ini adalah orang yang membeli di Dea Cake and 

Bakery. 
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2. Produk di Dea Cake and Bakery terdiri dari roti, cake, tart, donat, pastry.  

3. Lini produk adalah serangkaian produk yang terdiri dari jenis produk dan 

beberapa item produk. 

4. Item produk merupakan suatu unit khusus dalam suatu merek atau lini produk 

di Dea Cake and Bakery yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, 

penampilan, atau atribut lainnya. 

5. Segmentasi pasar adalah pengelompokan konsumen berdasarkan letak 

geografis dan demografis. 

6. Kepuasan konsumen merupakan penilaian konsumen terhadap atribut harga, 

produk, tempat, promosi, dan pelayanan di Dea Cake and Bakery. 

7. Pelayanan adalah aktivitas pramuniaga di Dea Cake and Bakery dalam rangka 

memenuhi kebutuhan konsumen selama melakukan pembelian. 

8. Harga adalah suatu nilai tukar rupiah terhadap produk di Dea Cake and 

Bakery. 

9. Bauran Pemasaran adalah kumpulan dari atribut penelitian yang dapat 

digunakan oleh Dea Cake and Bakery untuk mencapai tujuan pemasaran. 

10. Roti merupakan makanan siap saji dengan bahan utama terbuat dari tepung 

yang difermentasikan menggunakan ragi.  

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2012), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dari penjelasan diatas maka pengukuran variabel dalam 
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penelitian ini, menggunakan atribut yang ada pada CV Dea Cake and Bakery, 

meliputi persepsi terhadap : 

1. Harga (Price) 

a. Harga relatif terjangkau 

b. Diskon dibulan tertentu 

2. Produk (Product) 

a. Rasa yang enak 

b. Kualitas produk 

c. Keanekaragaman produk 

d. Roti selalu baru (Fresh from the oven) 

e. Kemasan yang menarik 

f. Info kandungan gizi 

g. Info tanggal kadaluarsa 

h. Sertifikasi kehalalan produk dari MUI 

i. Sertifikasi keamanan produk dari BPOM 

3. Tempat (Place) 

a. Lokasi yang strategis 

b. Penataan ruangan display produk yang menarik 

c. Terjamin kebersihan 

d. Tempat parkir luas dan aman 

4. Promosi (Promotion) 

a. Promosi yang informatif 

b. Promosi melalui brosur 
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c. Promosi melalui internet 

d. Promosi melalui sosial media 

5. Pelayanan (Service) 

a. Keramahan pramuniaga 

b. Kecekatan pramuniaga 

c. Penampilan penampilan pramuniaga 

d. Kesopanan pramuniaga 

 


