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zBABzIz 

zPENDAHULUANz 

 

1.1 LatarzBelakangz 

Padazera digitalisasi sekarangzini, persainganzbisnis semakinzketat, di era 

Marketing 4.0 semakin mudah bagi para pelaku bisnis untuk mempromosikan 

bisnisnya, bahkan untuk membuat suatu bisnis tidak diperlukan suatu lokasi konkrit 

untuk aktivitas penjualan, cukup pengadaan produk dan jaringan internet maka 

pelaku usaha dapa memasarkan produknya. 

Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, semakin mudah bagi 

konsumen untuk memilih produk mana yang ia butuhkan dan ia inginkan, tak jarang 

konsumen lebih memilih untuk mencari ulasan suatu produk berdasarakan 

preferensi orang sekitar. Maka dari itu sudah seharusnya pelaku usaha untuk 

semakin memperhatikan kualitas produk dan pelayanannya, karena hal tersebut 

akan dengan sangat mudah menyebar kepada konsumen lainnya. 

Sehingga penting bagi para pelaku usaha untuk mengetahui tentang perilaku 

konsumen dan bagaimana konsumenzmengambil keputusanzuntuk membelizsuatu 

produk,zkarena di zamanzyang serba digitalisasizini, perlu untuk memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen, agar dapat bersaing dengan usaha lainnya. 

Demikian juga dengan pelaku usaha kuliner yang kian marak, berdasarkan 

berita yang dilansirzKompas.com - 06/10/2019, 08:16zWIB dengan judul 

"Ekonomi Kreatif Sumbang Rp 1.105 Triliun ke PDB, Bekraf Harap Jadi Tulang 

Punggung", salah satu penunjang PDB adalah ekonomi kreatif, dan 3 sektor 

penunjang terbesar ekonomi kreatif terbesar adalah kriya, fashion, dan kuliner. 

Maka penting sekali bagi pelaku usaha kuliner untuk betul-betul memahami 

perilaku konsumen dan keputusan konsumen membeli suatu produk. 
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Sektor kuliner saat ini berkembang pesat seperti yang dilansir oleh 

economy.okezone.com – 23/03/2020, 21:49 WIB dengan judul “Gurihnya Industri 

Kuliner Bikin Ekonomi Nasional Menggeliat”, padaz2019 sektorzmakananzdan 

minumanzdiyakini teruszmenjadi primadona,zterutama padazsektorzindustri 

pariwisataZyang mengembangkanZwisata kuliner. PadaZ2018ZKementrian 

Perindustrianz(Kemenperin) menyebutzsektor makananzdan minumanzberhasil 

menyumbangzprodukzdomestikzbrutoz(PDB)znasionalzsebesarz6,34%. 

Salah satu jenis dari industri kuliner yaitu Makanan Ringan yang dimana 

seiring berjalannya waktu mengalami pertumbuhan yang positif sejalan dengan 

berita yang dilansir oleh ekonomi.bisnis.com - 23/03/2020, 21:59 WIB dengan 

judul “Industri Makanan Ringan Diprediksi Tumbuh pada Tahun Depan”,zPT. 

MondelezzIndonesia menyatakanzpertumbuhan produksizbiskuit perseroanzdi 

pasarzsaat inizmengalami tekananzkarena perlambatanzpermintaan dizdalamzdan 

luarznegeri sertazpelemahan dayazbeli. Namun,ztingginya konsumsizmakanan 

ringanZdi dalamZnegeri membuatZperseroan meramalkanZpertumbuhanZpada 

tahunzdepanzdapatzlebihzbaik. 

Salah satu usaha kuliner yang masuk pada jenis kuliner makanan ringan 

adalah Cemilan Mie Lidi dengan merk Lidigeli. Lidigeli merupakan makanan 

ringan atau cemilan mie lidi kekinian dengan berbagai varian rasa, Lidigeli 

merupakan suatu merek dagang dibawah naungan CV. Geulis Kreatif Indonesia. 

Lidigeli sendiri telah berdiri sejak 2013 dengan beberapa varian Rasa yaitu; 

(1) Spicy, (2) Double Spicy, (3) Seaweed, (4) Sweetcorn, (5) Original, (6) Cheese, 

(7) Barbeque. 

Lidigeli memiliki beberapa kompetitor yang memiliki persamaan pada 

produk yang ditawarkan yaitu  berupa mie lidi dengan target market yang sama dan 

harga yang mirip, akan tetapi memiliki perbedaan pada kualitas produk dan desain 

produk. Yaitu  Mie Lidi si Umang Mie, Mie Lidi Njedir dan Mie Lidi Osyin. 
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Berdasarkan data penjualan yang diperoleh terkait penjualan Lidigeli per 

Tahun, maka dapat diambil data sebagai berikut: 

Tabel 1 Penjualan  Mie Lidi per Tahun 

  

Sumber: Divisi Keuangan Lidigeli 

Dari data diatas maka dapat dilihat pada tahun 2017 bahwa ada penurunan 

penjualan, hal itu dibarengi dengan munculnya pesaingz–zpesaing baruzyang 

memilikizproduk yangzsama denganzLidigeli yaitu cemilan mie lidi yaitu: (1) Mie 

Lidi Si Umang, (2) Mie Lidi Njedir, dan (3) Mie Lidi Osyin  

Hal tersebut sempat membuat penjualan Lidigeli menurun hingga pada 

akhirnya meningkat kembali. Meskipun penjualan Lidigeli meningkat, akan tetapi 

tingkat persaingan cemilan mie lidi antar merek diatas masih terjadi, bahkan sampai 

saat ini. 

Peneliti mencoba untuk mengambil data yang menggambarkan persaingan 

yang terjadi antar merek mie lidi yaitu dengan cara mecari berdasarkan keyword 

‘Mie Lidi’ pada marketplace Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, lalu 

mengurutkannya berdasarkan terlaris untuk Shopee dan Bukalapak, dan ulasan 

untuk Tokopedia. 

Berdasarkan data yang diperoleh terkait transaksi (Ulasan) antar Merek Mie 

Lidi di Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, maka dapat diambil data sebagai 

sebagai berikut: 
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Tabel 2 Penjualan  Mie Lidi berdasarkan Merek (Ulasan) 

Merk Mie Lidi Shopee Bukalapak Tokopedia 

Lidi Geli 739 18 207 

Mie Lidi Si Umang 3.600 32 473 

Mie Lidi Njedir 130 3 15 

Mie Lidi Osyin 37 3 7 

Sumber: Sistem Pencarian Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia Maret 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa antar merek Mie Lidi 

memiliki perbedaan tingkat penjualan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui 

mengapa ada perbedaan tersebut, karena perbedaan utama antara produk mie lidi 

merk Lidi Geli dengan merk lainnya adalah pada segi KualitaszProduk danzDesain 

Produk,zmaka peneliti akanzmeneliti permasalahan tersebut dari segi Kualitas 

Produk dan DesainzProduk. 

Sejalanzdengan penelitianzyang dilakukanzsebelumnya olehzPutthiwat 

Singhdong dan Haris Setyawanz(2016) bahwazkualitas produkzdan desainzproduk 

berpengaruhzositif terhadapzkeputusanzpembelian. 

Sedangkan menurut UlvazAnastasia danzYulia Nurendahz(2014) dalam 

penelitiannya menyatakanzbahwa kualitaszproduk memilikizefek negatifzatau 

tidakzberpengaruh signifikanzterhadap keputusanzpembelian konsumenzpada 

produk teh botol, citrazmerek memilikizpengaruh positifzatau signifikanzterhadap 

keputusanzpembelianzkonsumen teh botol. 

Begitu juga dengan pendapat Irfan Rizqullah Ariella (2018) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwazKualitas produkzberpengaruh secarazsignifikan 

terhadapzkeputusanzpembelian. Sedangkanzharga produkzdan desainzproduk 

tidakzberpengaruh secarazsignifikan terhadapzkeputusan pembelianzdengan objek 

penelitianzpadazkonsumenzperusahaanzMazelnid. 
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Pada ketiga penelitian diatas terdapat Gap Research antara hubungan 

KualitaszProduk danzDesain Produkzterhadap KeputusanzPembelian, tentu saja 

perbedaan tersebut mungkin dipengaruhi oleh objek dan sampel yang diambil oleh 

peneliti. 

Maka dari itu penelitiztertarik untukzmelakukan penelitianzdengan variabel 

bebas Kualitas Produk dan Desain Produk dan variable terikatzKeputusan 

Pembelian. Karena terdapat kesenjangan penjualan mie lidi antar merek dengan 

perbedaan utama antar merek ada pada KualitaszProduk danzDesain Produk,zmaka 

peneliti ingin mengetahui apakah kesenjangan penjualan tersebut dikarenakan 

Kualitas Produk dan Desain Produk, jika iya sehingga ke depannya objek penelitian 

yaitu merek mie lidi Lidigeli dapat lebih memberi perhatian pada Kualitas Produk 

dan Desain Produk agar dapat lebih bersaing. Dan dikarenakan terjadinya gap 

research antara hubunganzKualitas Produkzdengan KeputusanzPembelianzmaka 

peneliti ingin mengujinya dengan cara peneliti melakukan penelitian terkait hal 

tersebut dengan objek dan sampel yang berbeda. 

  Oleh sebabZitu, penelitiZmemberi judulZpada penelitianZiniZyaitu 

“Pengaruh Kualitas Produk dan Desain Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Produk Cemilan Mie Lidi (Studi Kasus pada Konsumen Lidigeli)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah Kualitas Produk berpengaruhzterhadap KeputusanzPembelian 

Konsumenzproduk mie lidi Lidigeli? 

2. ApakahzDesain Produk berpengaruhzterhadap KeputusanzPembelian 

Konsumenzproduk mie lidi Lidigeli? 

 

1.3 TujuanzPenelitianz 

Tujuanzyang inginzdicapai dalamzpenelitian inizadalah sebagaizberikutz: 

1. UntukZmenganalisis danZmembuktikan pengaruhZKualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen produkzmie lidi Lidigeli 
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2. UntukZmenganalisis dan membuktikan pengaruhZDesain Produk 

terhadapzKeputusan Pembelian Konsumen produkzmie lidi Lidigeli 

1.4 ManfaatzPenelitianz 

Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat digunakan praktisi yaitu merek 

Lidigeli sebagai referensi dalam menentukan kualitaszproduk danzmemilih 

desainzproduk untuk membuat konsumenzmemilihzmembelizLidigeli. 
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