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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Fenomena persaingan dalam era globalisasi sekarang ini mengakibatkan 

perkembangan teknologi yang terus meningkat dengan cepat terutama pada sektor 

teknologi. Dengan demikian berbagai jenis produk yang dipasarkan pun semakin 

banyak dan beragam, sehingga persaingan yang ada dalam pasar pun semakin 

kompleks. Oleh karena itu setiap perusahaan harus mampu berupaya merebut pangsa 

pasar (market share). Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

cara pemberian merk (branding). 

Peran merk menjadi sangat penting karena menjadi pembeda suatu produk dengan 

produk yang lainnya, sehingga sangat bergantung pada merk yang ditampilkan. 

Penciptaan atau pembangunan merk yang tepat, memerlukan riset pemasaran yang 

berkaitan dengan kesesuaian antara merk dengan produk, merk dengan perusahaan, 

merk dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh perusahaan, baik nilai produk 

maupun nilai perusahaan sebagai pemegang merk (Tatik, 2008). 

Konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi produk kacang garing biasanya 

hanya mengingat merk yang sudah tertanam dibenaknya. Hal inilah yang dapat 

membuat suatu pemetaan persepsi dari masing-masing konsumen di mana antar satu 

merk dengan merk lainnya mempunyai keunggulan masing-masing yang akan 

menyebabkan adanya suatu persaingan dalam dunia bisnis. 

Beberapa merk produk kacang garing yang sudah terkenal di Indonesia adalah 

produk GARUDA dan DUA KELINCI. Produk kacang garing tersebut sudah melekat 

di benak konsumen karena produk tersebut sudah terjamin kualitasnya untuk 

dikonsumsi. 

Produk kacang garing GARUDA dan DUA KELINCI merupakan produk yang 

paling diminati oleh para konsumen untuk dikonsumsi dan sangat laku di pasaran, 

karena sudah dikenal dari segi kualitas atas produk tersebut. Kedua produk kacang 

garing tersebut, merupakan market leader dalam dunia produk kacang garing di dalam 

industri teknologi dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia. 

Fenomena konsumen terhadap konsumsi produk kacang garing merupakan salah 

satu faktor pendorong meningkatnya konsumsi kacang, dimana pada tahun 2010 

konsumsi kacang garing sebesar 389,6 Kg/th meningkat pada tahun 2011 menjadi 432 

Kg/th (Stastisitk Pertanian, 2011). 
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Agar masing-masing perusahaan tersebut bisa berkembang dalam persaingan, 

maka perusahaan tersebut perlu mempertahankan volume penjualan atau pangsa pasar. 

Untuk itu perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

konsumen mengkonsumsi kacang garing, sehingga bilamana perlu perusahaan bisa 

mengendalikan faktor tersebut, supaya konsumsi masyarakat terhadap produk kacang 

garing bisa dipertahankan maupun ditingkatkan. 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis ingin mengetahui tingkat konsumsi 

produk kacang garing beserta variabel yang mempengaruhi. 

1.2. Tujuan Kegiatan Penelitian  

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai ada 2 yaitu: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsumsi produk kacang garing setiap 

keluarga konsumen. 

2. Untuk mengetahui berbagai variabel seperti; pendapatan keluarga, jumlah keluarga, 

jarak, mutu, harga, promosi dan pekerjaan kepala keluarga yang berpengaruh 

terhadap tingkat konsumsi produk kacang garing. 

1.3. Signifikansi Penelitian  

Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang ekonomi dan dapat memberikan suatu informasi kepada perusahaan 

tentang variabel-variabel yang perlu diperhatikan, agar nantinya dapat menyesuaikan 

layanan dengan harapan konsumen. 

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

masukan bagi pihak perusahaan kacang garing, khususnya dalam bidang strategi 

pemasaran ke pihak konsumen yang membeli. 

1.4. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini akan dibahas tingkat konsumsi produk kacang garing beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhi, meliputi; pendapatan keluarga, jumlah keluarga, 

jarak, mutu, promosi, harga dan pekerjaan kepala keluarga. 

Tingkat konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan daya guna 

barang berupa kacang garing untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara 

langsung. 

Pendapatan keluarga adalah hasil dari usaha yang diperoleh untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga. 

Jumlah keluarga adalah banyaknya jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama 

dalam satu rumah. 
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Jarak adalah jauh dekatnya lokasi penjualan produk kacang garing dengan tempat 

tinggal konsumen. 

Mutu adalah standar atau tingkat baik buruknya, di mana konsumen dapat membeli 

produk kacang garing dengan sangat puas dan menjadi pelanggan tetap. 

Promosi adalah kegiatan penawaran dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan 

mengingatkan kembali manfaat dari suatu produk, agar mendorong konsumen untuk 

membeli produk kacang garing. 

Harga adalah suatu nilai yang ditetapkan dan harus dibayar oleh konsumen yang 

akan membeli produk kacang garing. 

Pekerjaan kepala keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus 

dilaksanakan untuk memenuhi penghasilan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan 

kesejahteraan hidup keluarga. 

Di dalam penelitian ini ditemukan asumsi bahwa, responden merupakan wakil dari 

keluarga untuk di wawancara. 

1.5. Model Hipotesis  

Untuk memperjelas pelaksanaan dalam penelitian maka digunakan model penelitian 

sebagai berikut : 

Model Hipotesis  
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Keterangan: 

X1 = Pendapatan Keluarga 

X2 = Jumlah Keluarga 

X3 = Jarak 

X4 = Mutu 

X5 = Promosi 

X6 = Harga 

X7 = Pekerjaan Kepala Keluarga 

Y = Tingkat konsumsi 
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