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 BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Dewasa ini industri makanan ringan sangat berkembang pesat. Banyak 

perusahaan yang bergerak dalam bidang ini. Hal itu dikarenakan makanan ringan 

merupakan industri yang potensial. Keterbatasan waktu serta kepraktisan merupakan 

alasan mengapa industri makanan ringan semakin maju tiap harinya. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh jumlah perusahaan makanan ringan di Indonesia yang mengalami 

peningkatan sebesar 8% pada tahun 2013 dari tahun sebelumnya (Gapmmi 2012). 

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia membuat perusahaan makanan 

ringan memproduksi makanan ringan dalam jumlah yang banyak dan bervariasi. Hal 

tersebut di tunjukkan oleh investasi industri makanan ringan di Indonesia pada tahun 

2014 diperkirakan tumbuh 10-15% dibandingkan target semula, besarnya angka 

tersebut membuat investor rela berinvestasi dalam jumlah besar dalam bisnis 

makanan ringan (Suara pembaruan 2013). Maraknya persaingan dalam makanan 

ringan ini membuat perusahaan saling berlomba-lomba untuk memuaskan ekspektasi 

konsumen. 

Terdapat berbagai macam jenis makanan ringan seperti biskuit, wafer, kacang, 

dan coklat. Makanan ringan wafer disukai oleh berbagai kalangan masyarakat mulai 
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dari kalangan atas hingga bawah, misalnya pada kalangan bawah terdapat wafer 

Superstar dan Richeese nabati. Untuk kalangan menengah terdapat Selamat wafer dan 

Big Royal wafer, sedangkan kalangan atas seperti Tim Tam, Loacker, Tango, dan 

Nissin Chocolate wafer. Berdasarkan hasil penjualan wafer tahun bulan Maret tahun 

2014, wafer Tango merupakan wafer dengan penjualan yang paling tinggi di 

Indonesia (Nielsen 2014). Berikut adalah tabel yang menggambarkan ranking 

penjualan wafer di Indonesia pada bulan Maret tahun 2014. 

Rank Merek wafer  Produksi  

1 Tango PT Orang Tua Group 

2 Richeese PT Kaldu Sari Nabati 

3 Nissin PT Monde Mahkota Biskuit 

4 Roma Zuperrr keju PT Mayora Indah Tbk 

5 Selamat PT Mayora Indah Tbk 

 

Tabel 1.1 Ranking penjualan wafer di Indonesia pada Maret 2014 

Sumber: Nielsen 2014 

Wafer Tango merupakan wafer yang diproduksi oleh PT Orang Tua Group. 

Wafer Tango memiliki berbagai macam jenis wafer yang diproduksi, seperti wafer 

Tango reguler, wafer Tango Royale, wafer Tango Fusion, wafer Tango Grande, 
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danwafer Tango Crunch Cake. Wafer Tango Crunch Cake merupakan produk terbaru 

dari wafer Tango. Wafer Tango Crunch Cake merupakan kue dalam bentuk wafer 

segitiga dengan rasa cokelat dan vanila. Penggemar wafer di Indonesia berasal dari 

seluruh kalangan (kalangan bawah hingga kalangan atas), tetapi wafer Tango Crunch 

Cake ini dijual dengan harga lebih mahal dibandingkan harga wafer lainnya. Hal 

tersebut disebabkan karena PT Orang Tua Group ingin menargetkan masyarakat kelas 

atas (Sylvia 2014). 

Sebagai salah satu produk baru dalam makan ringan khususnya wafer, penting 

bagi wafer Tango Crunch Cake untuk memperhatikan segala sesuatu aspek yang akan 

berpengaruh pada peningkatan penjualan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

adalah kemasan produk. Kemasan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan 

sebab kemasan menjadi hal pertama yang konsumen lihat. Tidak hanya itu, isi dari 

suatu produk akan terepresentasi dari kemasan produk tersebut. Hal ini didukung pula 

oleh Limas (2014) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan PT Orang Tua Group, kemasan produk dapat meningkatkan penjualan 

wafer Tango sebesar 7,8% dari bulan sebelumnya. 

Dalam dunia marketing terdapat konsep yang disebut four Ps of marketing - 

product, price, place, and promotion (Duncan 2008). Sedangkan packaging 

merupakan bagian dalam product. Goetsch & Davis (1994) menyatakan, kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan sehingga dengan 
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demikian suatu perusahaan dapat menggunakan kualitas produk untuk mengalahkan 

kompetitornya. Namun, kualitas produk saja tidak cukup, tapi perusahaan juga harus 

mampu membuat packaging yang menarik sehingga konsumen tertarik untuk 

membeli produk tersebut. Selain itu, kemasan dari suatu produk dapat menjadi silent 

advertising, sebab dengan kemasan yang menarik dapat membuat konsumen tertarik 

untuk melihat produk tersebut serta dapat menyita perhatian dari calon konsumen. 

Hal ini didukung pula oleh pernyataan Emblem dan Emblem (2000, 8) yaitu: 

“Packaging design is a key element in giving a product its competitive edge in 

today’s marketplace.” 

Menurut Shimp (2010), kemasan dapat diartikan sebagai suatu benda yang 

berfungsi untuk melindungi, mengamankan produk tertentu yang berada di dalamnya. 

Hal yang paling terpenting adalah kemasan harus lolos uji kelayakan sebagai fungsi 

pengemas, apakah kemasan itu dapat menjaga produknya secara keseluruhan, 

menjaga untuk mengondisikan produk tersebut dalam jangka waktu tertentu dan 

karena perpindahan tempat. Namun, manfaat kemasan untuk melindungi isi suatu 

produk ternyata memiliki manfaat penting lainnya. Kemasan yang baik dapat menyita 

perhatian dari calon konsumen, selain itu dengan kemasan yang baik, dapat membuat 

para calon konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap produk tersebut.  

	   Untuk menilai suatu kemasan baik atau tidak  dapat dilihat apakah kemasan 

tersebut memenuhi VIEW model yaitu, Visibility, Information, Emotional Appeal, 

dan Workability (Shimp 2010). Visibility, design dari suatu kemasan dari suatu 
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produk harus menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Faktor pemilihan 

warna dan bentuk dari kemasan tersebut juga harus menarik sehingga konsumen 

merasa tertarik saat melihat produk tersebut yang kemudian dapat melakukan 

pembelian. Selain desain yang menarik, kemasan juga harus memiliki informasi-

informasi yang dianggap penting akan produk tersebut (Information). Contohnya 

informasi pentingnya yang harus dicantumkan seperti, komposisi produk, cara 

pemakaian, fakta nutrisi, dan keuntungan-keuntungan yang akan didapat konsumen 

bila mengonsumsi produk tersebut. Emotional appeal adalah perasaan atau keinginan 

konsumen saat melihat kemasan dari suatu produk. Menurut Shimp (2010, 85): 

“Package designers attempt to arouse feelings such as elegance, prestige, 
cheerfulness, and fun through the use of color, shape, packaging materials, and other 
devices”. 

Workability adalah kegunaan dan manfaat apa saja yang akan diberikan oleh kemasan 

tersebut terhadap produk. Contohnya seperti, apakah kemasan tersebut mampu 

melindungi produknya dengan baik atau apakah konsumen mengalami kesulitan 

ketika ingin membuka kemasan itu.  

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kemasan dapat mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Hal tersebut melatar belakangi 

peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh kemasan wafer Tango Crunch Cake dalam 

mendorong keputusan pembelian konsumen berdasarkan VIEW Model.  
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I.2. Identifikasi Masalah 

Kemasan yang baik adalah kemasan yang memenuhi VIEW Model. Potensi 

masalah yang akan muncul bila VIEW model ini tidak digenapi adalah menurunnya 

pembelian, sebab konsumen merasa tidak mendapatkan informasi dari kemasan, 

kemudian menurunkan rasa emosional pembelian dengan tidak memasukkan unsur 

warna atau gambar tertentu. Bila perusahaan tidak dapat memenuhi VIEW Model, 

maka penjualan akan menurun dan perusahaan tersebut tidak dapat bersaing dengan 

kompetitor. 

Berdasarkan latar belakang di atas, wafer Tango Crunch Cake merupakan 

makanan ringan dengan rasa cokelat dan vanila yang ditargetkan pada kelas atas. 

Sangat banyaknya kompetitor dalam bidang makanan cepat saji ini membuat PT 

Orang Tua Group mencari cara dan strategi yang tepat dalam menarik minat dan 

perhatian konsumen. Didasarkan dengan kualitas produk yang baik, PT Orang Tua 

Group juga harus dapat membuat kemasan yang indah serta dapat menarik perhatian 

dan minat konsumen. Kemasan wafer Tango Crunch Cake harus dapat memenuhi apa 

yang diharapkan oleh konsumen.  

Kemasan wafer Tango Crunch Cake menarik untuk diteliti sebab wafer Tango 

Crunch Cake dengan varian cokelat merupakan sebuah produk yang dapat 

dikategorikan baru, karena baru diluncurkan pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 

PT Orang Tua Group meluncurkan wafer Tango Crunch Cake dengan varian vanila di 
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Indonesia. Selain itu peneliti ingin meneliti apakah kemasan Tango Crunch Cake 

sudah memenuhi VIEW Model dan berdasarkan data penjualan 2013 wafer Tango 

Crunch cake merupakan wafer yang memiliki angka penjualan rendah dibandingkan 

dengan produk Tango lainnya (Limas 2014), dengan demikian peneliti ingin melihat 

pengaruh kemasan wafer Tango Crunch Cake berdasarkan VIEW model.  

Dengan kemasan yang memenuhi VIEW model, diharapkan konsumen akan 

lebih memilih wafer Tango Crunch Cake dibandingkan dengan produk kompetitor. 

Apabila kemasan wafer Tango Crunch Cake tidak memenuhi ekspektasi konsumen 

saat melihat kemasan produk wafer Tango Crunch Cake, hal tersebut dapat 

berdampak negatif bagi wafer Tango Crunch Cake seperti angka penjualan yang 

rendah. Dengan adanya Tim Tam, Loacker, dan Nissin Chocolate wafers sebagai 

kompetitor wafer Tango Crunch Cake, membuat PT Orang Tua Group harus 

memikirkan cara agar konsumen tetap loyal terhadap wafer Tango Crunch Cake. 

Selain itu, tampilan atau visibility dari sebuah kemasan menjadi sebuah hal yang 

penting, sebab dengan kemasan yang menarik akan membuat konsumen menjadi 

memiliki perhatian terhadap produk tersebut yang kemudian dari perhatian tersebut 

akan muncul awareness dari konsumen, dan dari awareness tersebut pada ahkirnya 

mengarahkan konsumen pada perilaku pembelian. 
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I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah: “Seberapa kuat pengaruh kemasan wafer Tango Crunch Cake dalam 

mendorong keputusan pembelian konsumen berdasarkan VIEW Model?” 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan seberapa kuat pengaruh kemasan wafer Tango Crunch Cake 

dalam mendorong keputusan pembelian konsumen berdasarkan VIEW model. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Akademis 

Manfaat akademis penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman sejauh 

mana kemasan berpengaruh dalam mendorong keputusan pembelian konsumen 

berdasarkan VIEW model. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dasar penelitian selanjutnya dan sebagai wawasan bagi pembaca. 

Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan PT Orang  Tua  Group 

un tuk  mendapa tkan  gambaran mengenai efektifitas kemasan yang dibuat 

berdasarkan VIEW model. Gambaran tersebut dapat menjadi suatu bahan evaluasi 

dan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kemasan berdasarkan VIEW model 

dalam mendorong konsumen untuk membeli produk Wafer Tango Crunch Cake. 
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Kegunaan Sosial 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi 

masyarakat luas untuk mengetahui manfaat kemasan suatu produk, khususnya 

seberapa besar pengaruh kemasan berdasarkan VIEW model dalam mendorong 

keputusan pembelian konsumen. Dari penelitian ini diharapkan konsumen, dapat 

lebih bijak dan teliti dalam memilih atau membeli suatu produk berdasarkan 

pertimbangan kemasan dari produk tersebut. 

I.6. Sistematika Penelitian 

 Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 6 bab yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Secara garis besar, bab pertama ini akan menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

2) Bab II Objek Penelitian 

Pada bab kedua ini, peneliti akan memberikan gambaran yang jelas 

mengenai ruang lingkup  dan perkembangan objek penelitian, yaitu profil 

PT Orang  Tua  Group, visi dan misi PT Orang Tua Group, wafer Tango 

Crunch Cake, segmentasi, target market, kompetitor, promosi dan kemasan 

Wafer Tango Crunch Cake. 
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3) Bab III Tinjauan Pustaka 

Pada bab ketiga ini, peneliti akan memberikan tinjauan pustaka berupa 

konsep-konsep seperti, Komunikasi, Marketing, Integrated Marketing 

Communication (IMC), Perilaku konsumen, dan Keputusan pembelian 

sehingga diperoleh suatu landasan teori  yang  dapat  digunakan  untuk  

membantu  peneliti  dalam  pemecahan masalah. Pada bab tiga (3) ini 

peneliti juga akan mencantumkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 

4) Bab IV Metodologi Penelitian 

Pada bab  ini  peneliti  akan menguraikan  serangkaian  metode  

operasionalisasi konsep, metode penelitian, metode pengumpulan data, 

metode pengujian data, dan metode analisis data. 

5) Bab V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini, peneliti akan menunjukkan sejumlah data-data dari hasil 

penelitian, membahas  hasil  penelitian  secara  keseluruhan, dan  bagaimana  

hasil penelitian ini akan  menjawab masalah seperti yang dirumuskan 

sebelumnya pada rumusan masalah. 

6) Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan jawaban 

terhadap rumusan masalah yang telah peneliti temukan dari hasil penelitian, 

pembahasan yang dilakukan, dan keterbatasan dalam penelitian ini. Peneliti 

juga akan memberikan saran yang dapat diaplikasikan oleh PT Orang  Tua  

Group .  




