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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, roti merupakan salah satu makanan pengganti nasi, 

belakangan ini penjualan roti di Indonesia cukup tinggi, berdasarkan Data 

Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI) menyatakan bahwa nilai pasar roti 

dan kue di Indonesia tahun 2012 mencapai Rp 31 triliun (Eko Sutriyanto, Tribun 

News;  https://goo.gl/nRhR2T , diakses tanggal 10 Juli  2016).  

 

 

Grafik 1.1 Perkiraan pertumbuhan roti di Indonesia 

Sumber: (CIMB Principal Asset management. “Weekly Indo Perspective Baking The 

Prosperity). 

 

Saat ini gaya hidup dan kebiasaan orang Indonesia mulai berubah, makan 

roti mulai banyak digemari, contohnya kebiasaan diet orang Indonesia yang 

berubah menjadi lebih condong pada makanan gaya barat seperti roti dan pasta.  

Budaya makan diluar juga mendorong permintaan untuk produk makanan berbasis 

gandum ini. Jumlah toko roti high-end  juga terus berkembang, terutama di kota-

https://goo.gl/nRhR2T
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kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya.Saat ini 

model bisnis bakery di Indonesia ada 3 jenis, pertama home/small yang 

menguasai pasar sekitar 70%  dengan jumlah pemain sebesar 5000 lebih yang 

terdaftar saat ini, yang kedua mass production yang menguasai 18% pasar roti di 

Indonesia, dan ketiga boutique bakery yang menguasai 12% pasar roti di 

Indonesia.  (CIMB Principal Asset management. “Weekly Indo Perspective 

Baking The Prosperity.” http://goo.gl/7C0LHI Diakses tanggal 11 July 2016). 

Tabel 1.1 Jumlah Pemain dalam Industry Bakery 

 
 

Sumber: (CIMB Principal Asset management. “Weekly Indo Perspective Baking The 

Prosperity). 

 

Yang menarik dari ketiga jenis model bisnis toko roti ini adalah boutique 

bakery, karena faktanya boutique bakery ini memiliki pasar yang kecil, namun 

harus bersaing dengan kompetitornya dengan modal yang besar. Menurut (Jang et 

al.,2009) cara untuk memenangkan hati costumer adalah memenuhi kebutuhan 

dan mengerti akan apa yang mereka cari, tidak ada bisnis yang sukses tanpa 

memahami costumer, produk, service, serta pasar secara umumnya.  

Kelebihan dari model bisnis boutique bakery yaitu product characteristic 

yang menarik, dan boutique bakery juga menambahkan servicescape dalam 

http://goo.gl/7C0LHI
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kegiatannya, seperti sofa yang nyaman, design ruangan yang menarik, wangi roti 

yang kuat, bahkan terkadang menampilkan langsung pembuatan roti di depan 

konsumen. Hal menarik lainnya  adalah, apakah dengan adanya servicescape ini 

dapat membuat costumer merasa nyaman pada nuansa toko dan kemudian akan 

menarik minat orang untuk membeli. Karena dalam (Bitner, 1992) menyebutkan 

bahwa servicescape dapat menjadi alat pemasaran yang efisien untuk 

menjembatani antara konsumen dan perusahaan. Selain itu sebuah penyedia 

layanan dapat mengkomunikasikan tujuan organisasi dan pemasaran mereka yang 

sengaja dirancang melalui servicescape ini. 

Untuk memenangkan persaingan tidak hanya sebatas fokus servicescape 

saja, peran dari kualitas makanan yang termasuk dalam Perceived quality juga 

menjadi salah satu penentu utama untuk kepuasan dan loyalitas pelanggan, dalam 

(Voon, 2010) kualitas makanan dan minuman yang baik dapat berperan dalam 

memuaskan dan mempertahankan pelanggan.  Oleh karena itu kualitas dari 

produk akan dirasakan dan dinilai langsung oleh konsumen ketika mereka 

mengkonsumsi suatu produk, jika produk tersebut memenuhi harapan dan juga 

memenuhi kebutuhan sang konsumen, maka bisa dikatakan konsumen tersebut 

puas akan produk yang diberikan. Tak hanya dari sekedar service dan harga, 

namun juga product characteristic juga harus dipertimbangkan. Karena secara 

umum, konsumen biasanya memilih makanan yang mereka sukai dari perspektif 

sensorik (Urala dan Lahteenmaki, 2007) Salah satu elemen kunci dalam 

keberhasilan roti di Indonesia adalah pilihan rasa (Akbar, 2012). Untuk itu 

product characteristic dari boutique bakery ini juga harus mendukung dari segi 

rasa dan juga tekstur.  
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Lalu selain servicescape dan product characteristic, harga juga berperan 

penting dalam mempengaruhi pembelian, (Chen, 2011) menyatakan bahwa tujuan 

harga mempengaruhi persepsi harga, dengan kata lain konsumen membuat 

persepsi yang subjektif dari pengamatan terhadap harga, seseorang bisa menilai 

harga tersebut murah, mahal, atau  netral.  Oleh karena itu harga memegang 

peranan penting dalam consumer sacrifice dan Purchase intention. 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai persepsi konsumen pada 

boutique bakery X dan Y yang berada di DKI Jakarta, selain karena banyaknya 

jumlah boutique bakery X dan Y di kota ini, sebagian besar dari boutique bakery 

ini telah menstandarisasi produknya, serta nuansa Servicescape-nya.  Oleh karena 

itu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah peran product 

perception seperti Product characteristic, Perceived servicescape, Perceived price 

dan Perceived quality berpengaruh sebagai syarat untuk memicu Purchase 

intention  konsumen Jakarta untuk membeli roti di boutique bakery X dan Y. 

BreadLife adalah sebuah brand boutique bakery yang didirikan pada tahun 

2012 dan berbasis di Jakarta, BreadLife ini memiliki produk bakery yang 

karakternya bergaya Jepang, BreadLife ini dipilih karena menerapkan product 

characteristic yang jelas, salah satunya karena roti ini bergaya jepang, kemudian 

tekstur rotinya lembut, ringan, namun mengenyangkan. Produk yang dijual berupa 

roti, pastry, dan produk roti lainnya seperti cake. Selain itu BreadLife ini juga 

menerapkan servicescape dimana konsep yang ditawarkan merupakan konsep 

bakery open kitchen, dimana produk bakery dimasak kemudian disajikan 

langsung ditempat pada hari yang sama, pembeli dapat melihat proses 

pembuatannya dan dapat memilih sendiri produk yang diinginkan. Sejak 
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dibukanya store BreadLife dari tahun 2012, kini BreadLife telah memiliki 64 

outlet di 14 kota yang ada di Indonesia, dimana lokasinya beragam, mulai dari 

stasiun kereta, kampus, hingga highend mall. 

Tours Les Jours merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di 

Korea Selatan. Hingga kini Tours Les Jours telah tersebar secara global di 7 

Negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia Tours Les Jours ini mulai 

beroperasi pada tahun 2011, karakteristik produk bakery dari Tours Les Jours ini 

bergaya Eropa, tektur rotinya sedikit lebih keras dan lebih padat, namun  lembut 

di bagian dalam, hal ini terbentuk karena Tours Les Jours fokus terhadap sisi 

kesehatan produk rotinya dengan menggunakan 100% bahan  yang natural. 

Konsep servicescape tempatnya bernuansa rumah, servicenya dibentuk open 

kitchen,  dan konsep pelayanannya sama dengan BreadLife, pelanggan dapat 

memilih dan mengambil sendiri produk yang diinginkan. Sejak dibuka tahun 

2011, Tours Les Jours kini memiliki total outlet sebanyak 31 yang tersebar di 7 

Kota. Dan dalam penelitian ini, Tours Les Jours akan dikategorikan sebagai 

perusahaan Y. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak dari Product 

characteristic, Perceived servicescape, dan Perceived price terhadap Perceived 

quality dan Purchase intention, Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Product characteristic mempunyai pengaruh terhadap Perceived 

quality? 
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2. Apakah Product characteristic mempunyai pengaruh terhadap Puchase 

Intention? 

3. Apakah Perceived servicescape mempunyai pengaruh terhadap Perceived 

quality? 

4. Apakah Perceived servicescape mempunyai pengaruh terhadap Puchase 

Intention? 

5. Apakah Perceived price mempunyai pengaruh terhadap Perceived quality? 

6. Apakah Perceived price mempunyai pengaruh terhadap Puchase 

Intention? 

7. Apakah Perceived quality mempunyai pengaruh terhadap Puchase 

Intention? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Product characteristic terhadap Perceived 

quality. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Product characteristic terhadap Puchase 

Intention. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Perceived servicescape terhadap Perceived 

quality. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Perceived servicescape terhadap Puchase 

Intention. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Perceived price terhadap Perceived quality. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Perceived price terhadap Puchase Intention. 

7. Untuk mengetahui pengaruh Perceived quality terhadap Puchase Intention. 
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1.4 Pembatasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Moslehpour, Aulia, dan Masarie (2015) yang dipublikasikan dalam The 

International Journal of Business and Information (IJBI) dengan judul jurnal 

Bakery Product Perception an Purchase intention of Indonesian Consumers in 

Taiwan, Vol.10, Number 1, march 2015 dengan variable-variabel yang diteliti 

adalah, Product characteristic, Perceived servicescape, Perceived price, 

Perceived quality, dan Purchase intention. Penelitian ini dilakukan untuk 

membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan demografi yang berbeda, yaitu 

di Indonesia, kemudian dalam pembahasan ini kami lebih menitik beratkan pada 

perception of consumer pada Perceived servicescape serta lebih memfokuskan 

keberadaan / kejelasan bakery yang digunakan sesuai dengan acuan dari further 

research di penelitian sebelumnya. Objek kali ini kami memantau boutique 

bakery, BreadLife dan Tours Les Jours karena sebagian besar boutique bakery 

BreadLife dan Tours Les Jours yang ada di DKI Jakarta telah memiliki product 

characteristic dan juga memiliki servicescape yang berbeda dibanding industri 

bakery lainnya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

akademisi dan praktisi. Secara Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

member referensi untuk memperbaharui teori yang ada, dan menjadi referensi 

bagi penelitian selanjutnya. Secara praktisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai informasi untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam 
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mengembangkan Perceived quality dan Purchase intention sesuai dengan aktifitas 

perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang fenomena yang terjadi, latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua akan dijelaskan teori – teori yang diambil dari jurnal dan 

buku berkaitan dengan penelitian tentang peran product perception 

seperti Product characteristic, Perceived servicescape, Perceived price 

dan Perceived quality berpengaruh sebagai syarat untuk memicu 

Purchase intention  konsumen  BreadLife dan Tours Les Jours  untuk 

membeli roti di boutique bakery. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian dijabarkan tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian mulai dari lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, 

definisi koseptual dan operasional, model penelitian, teknik pengumpulan 

data, metode pengambilan sampel, penentuan sampel, skala pengukuran, 

teknik pengolahan data serta teknik analisa data dengan menggunakan 

metode PLS (Partial Least Square). 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Akan dibahas mengenai karakteristik responden dalam penelitian, 

statistika deskriptif, evaluasi pengukuran model, evaluasi struktural model, 

pembahasan dan perbandingan hasil penelitian aktual dengan penelitian 

sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian 

dan saran untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




