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ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH HARGA, RASA, DAN KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ES KRIM MCDONALD’S
DI YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel harga, rasa,
kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian es krim McDonald’s di
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Yogyakarta. Produk yang menjadi sampel dari penelitian adalah es krim dari
McDonald’s. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 100 orang
responden yang pernah mencoba es krim McDonald’s di Yogyakarta yang kemudian
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diuji menggunakan uji regresi linear berganda.

Dari analisis profil didapatkan mayoritas dari responden diketahui perempuan
adalah mayoritas dengan usia responden yaitu 19 sampai dengan 22 tahun, mayoritas
pendidikan Sarjana, mayoritas pekerjaan sebagai mahasiswa, dan pengeluaran per
bulan mayoritas adalah Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000.
Uji regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa secara parsial Harga dan
Rasa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian es krim McDonald’s di
Yogyakarta. Sedangkan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian es krim McDonald’s di Yogyakarta. Namun secara simultan
dapat disimpulkan bahwa Harga, Rasa, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian.

xii

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Harga yang kompetitif, di sertai Rasa
yang unik dan Kualitas Pelayanan yang baik dikalangan konsumen maka akan
menyebabkan meningkatnya pengaruh terhadap keputusan pembelian es krim
McDonald’s di kota Yogyakarta.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF PRICING, FLAVORS, AND SERVICE QUALITY TOWARDS
PURCHASING DECISION ON MCDONALD’S ICE CREAM
IN YOGYAKARTA

This research was purposed to find out the influence of price, flavors, and
service quality variable toward purchasing decision on McDonald’s ice cream in
Yogyakarta. The product that has been sampled on this research was McDonald’s ice
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cream. The testing was done with 100 respondents that once tried this ice cream in
Yogyakarta and was tested again with multiple linear regression analysis.

From profil analysis discovered that most of respondents was 19-22 years old
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bachelor women with college student status and spending expense range Rp
1.000.000 to Rp 2.000.000 per month.

The conclusion of multiple linear regression analysis was partially price and
flavors significantly influenting toward purchasing decision on McDonald’s ice
cream in Yogyakarta. But simultaneously could be concluded that price, flavors,
service quality were influenting purchasing decision.
The conclusion of this research was, competitive price accompanied by
unique flavors and good service quality for customer would make an increase effect
toward purchasing decision on McDonald’s ice cream in Yogyakarta city.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Es krim adalah sebuah makanan beku yang dibuat dari produk susu
seperti krim, digabungkan dengan perasa dan pemanis. Campuran ini diaduk
dan diturunkan suhunya untuk mencegah pembentukan kristal es besar.
Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada campuran
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bahan es krim sehingga diperoleh pengembangan volume yang membuat es
krim menjadi lebih ringan, tidak terlalu padat, dan mempunyai tekstur yang
lembut (Padaga dan Sawitri, 2005). Menurut SNI (1995) es krim adalah jenis
makanan semi padat yang dibuat dengan carapembekuan tepung es krim atau
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dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dengan atau tanpa
bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Es krim
merupakan hasil pembekuan sebagian sistem buih (foam) yang biasanya
mengandung 40-50% udara. Fase kontinyu dari buih tersusun oleh kristal es,
partikel padatan terlarut, dankoloidal (garam, protein, gula, dan stabilizer),
serta lemak dalam bentukemulsi (Berger, 1976).
Menurut Ismunandar (2004) es krim mempunyai struktur berupa busa
yaitu gas yang terdispersi dalam cairan, yang diawetkan dengan pendinginan
sampai suhu beku. Es krim tampak sebagai wujud yang padu, tetapi bila
dilihat dengan menggunakan mikroskop akan tampak empat komponen
penyusun es krim yaitu padatan globula lemak susu, udara yang ukurannya

1

tidak lebih dari 0,1 mm, kirstal-kristal kecil es dan air yang melarutkan gula,
garam dan protein susu.
Es krim merupakan suatu hidangan yang berbentuk emulsi air dalam
minyak (water in oil). Es krim terdiri dari 62-68% air, 32-38% bahan padat
dan udara. Menurut Soeparno (1998) dalam Malaka (2007) menjelaskan
bahwa es krim adalah sejenis produk makanan beku yang terbuat dari krim
susu, gula dengan atau tanpa penambahan zat pembentuk aroma dan
mengandung antara 8-14% lemak susu.
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Es krim yang diproduksi oleh industri modern komersial dibuat dari
campuran bahan-bahan yaitu 10-16% lemak susu, 9-12% padatan tanpa
lemak, 12-16% gula, 0,2-0,5% stabilizer dan emulsifiers, 55-64% air yang
berasal dari susu atau bahan lain (Anonymous, 2006). Di Indonesia, produk

K
U
©

es krim memiliki ketentuan mutu yangdiperbolehkan dan diatur dalam SNI
No. 01-3713-1995.

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah lemak
susu, padatan susu tanpa lemak (krim), gula pasir, bahan penstabil dan
pengemulsi (Astawan, 2010).

Menurut Euromonitor, walaupun konsumsi per kapitanya rendah, pasar es
krim Indonesia sangat besar secara ukuran, mencapai 158 juta liter dan
terbesar di Asia Tenggara. Ini lantaran jumlah penduduk Indonesia yang
besar. Proyeksinya, hingga tahun 2018 pertumbuhan pasar es krim mencapai
240 juta liter atau rata-rata tumbuh 8,75%.
Perkembangan pasar di Indonesia merupakan cerminan dari pertumbuhan
pasar di kawasan Asia. Dan, yang menarik dari industri es krim ini, kawasan-

2

kawasan yang dulunya merupakan konsumen terbesar es krim sudah tergeser.
Masih menurut data Euromonitor, sekarang ini Eropa dan Amerika bukan lagi
konsumen terbesar es krim, namun Asia Pasifik lah yang terbesar. Kawasan
Asia Pasifik menguasi pangsa pasar sekitar 30% dari total pasar es krim
dunia, sedangkan Amerika menguasai 28%.
Ada beberapa faktor yang membuat kawasan Asia Pasifik dan Asia
Tenggara memiliki serapan yang tinggi dalam konsumsi es krim. Faktor
mendasar adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan
peningkatan daya beli di kawasan ini. “Terutama, di negara-negara
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berkembang seperti Indonesia dan Asia. Adanya perbaikan tingkat
perekonomian ini menyebabkan perubahan gaya hidup dan pola makan,
termasuk dalam konsumsi es krim (Adji Andjono, Nasional Sales Manager &
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Marketing Manager PT Campina Ice Cream Industry).

Selanjutnya, adalah dukungan cuaca di kawasan Asia yang cenderung
panas, sehingga sangat cocok untuk mengonsumsi es krim. Terakhir adalah
faktor usia. Pada umumnya es krim disukai oleh kelompok usia muda dan di
dua kawasan Asia ini cenderung memiliki proporsi anak muda yang sangat
besar. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika,
bahkan Jepang, yang proporsi orang mudanya kian mengecil.
Faktor-faktor pendorong pertumbuhan pasar es krim tersebut di atas juga
berlaku di negara ini. Dalam beberapa tahun belakang ini, industri es krim
terus mengalami pertumbuhan. Sekarang ini, tingkat konsumsi per
kapita/tahun ada di angka 0,6 liter. Angka ini terbilang rendah bila
dibandingkan negara-negara di ASEAN, seperti Filipina yang mencapai 2-3
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liter per kapita/tahun, Malaysia 2,1 liter per kapita/liter, dan Thailand 2 liter
per kapita/tahun. Namun, seperti sudah tersebut di atas, negara ini adalah
pasar potensial terbesar di Asia Tenggara untuk es krim.
Dengan potensi pasar yang sedemikian besar, Indonesia hanya memiliki
dua pemain utama. Satu pemain multinasional dan satunya adalah pemain
lokal, yakni Campina. Merek ini menguasai 25% pangsa pasar es krim di
Indonesia atau ada di posisi nomor dua. Memang, Campina belum bisa
menandingi pemain asing, Unilever, di sini. Namun, perusahaan es krim asal

W
D

Surabaya ini boleh dibilang merupakan perusahaan es krim terbesar di Asia
Tenggara, tanpa menghitung perusahaan-perusahaan multinasional yang ada
di kawasan ini.

Memang, secara global hanya ada dua pemain besar di industri makanan
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dan minuman dunia, terutama di kategori es krim, yakni Unilever dan Nestle.
Namun, faktanya dua pemain besar ini hanya menguasai 35% dari pangsa
pasar es krim global. Menurut data Euromonitor, Unilever menguasai sekitar
21%, sedangkan Nestle 14% pangsa pasar es krim dunia.
Dengan teknologi yang makin canggih, makin banyak dan beraneka
ragam pula es krim yang dapat dibuat. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh
besar kepada para pecinta es krim. Dalam hal ini tentu saja beberapa faktor
akan mempengaruhi proses pemilihan es krim yang akan dikonsumsi.
McDonald’s, restoran yang didirikan McDonald’s bersaudara dan dibantu
perkembangannya oleh Ray Kroc ini merupakan restoran yang sangat
mengutamakan kecepatan dalam pelayanan agar dapat menaikkan volume
pelanggan. Tidak

hanya

sampai pada

fast,food,

McDonald’s

juga

4

menyediakan berbagai macam es krim dengan rasa yang banyak. Sebagai
konsumen, tentu saja dengan begitu maraknya usaha penjualan es krim maka
akan sangat membingungkan untuk melakukan pemilihan. Oleh karena itu,
faktor harga, rasa, dan pelayanan sangat mempengaruhi pengambilan
keputusan. McDonald’s sendiri menawarkan harga yang bervariasi dan
terbilang terjangkau untuk es krim yang dijual dengan pilihan rasa yang unik
dan variatif. Namun, tidak semua konsumen akan memiliki pemikiran yang
sama mengenai harga yang ditawarkan ini. Xie dan Shugan (2000:230)
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mengungkapkan bahwa konsumen yang baru lebih sensitive dalam
perbandingan harga daripada konsumen yang lama dalam waktu melakukan
transaksi pembelian. Hal inilah yang kadang menciptakan kesempatan untuk
membedakan harga bagi pendatang baru dikaitkan dengan harga yang sangat
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sensitive. Tidak hanya harga, rasa yang variatifpun sangat mempengaruhi
pengambilan keputusan. Umumnya, rasa es krim ada 2 macam yaitu coklat
dan stroberi. Namun seiring dengan perkembangan jaman, es krim kini tidak
hanya memiliki 2 macam rasa saja. Es krim yang dijual di McDonald’s
menawarkan berbagai rasa seperti Ice Cream Cone Chocolate, Vanilla, Green
tea, Sea Salt, Banana, dan McFlurry. Tidak hanya pada bagian rasa, namun
banyaknya tambahan topping juga menjadi daya tarik dari es krim ini. Harga
dan rasa tentu saja berpengaruh, namun pelayanan yang diberikan adalah
yang paling utama dan yang diyakini dan digunakan konsumen untuk menilai
suatu usaha. Menurut Kasmir (2005), Pelayanan merupakan rasa yang
menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai keramahan dan
kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka.
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dilakukanlah penelitian
dengan

judul

“ANALISIS

PENGARUH

HARGA,

RASA,

DAN

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
ES KRIM MCDONALD’S DI YOGYAKARTA”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan
masalah adalah sebagai berikut :

W
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a. Apakah harga mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian es krim
di McDonald’s?

b. Apakah rasa mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian es krim
di McDonald’s?
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c. Apakah kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian es krim
di McDonald’s?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap pengambilan
keputusan pembelian es krim di McDonald’s.
b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasa terhadap pengambilan
keputusan pembelian es krim di McDonald’s.
c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap
pengambilan keputusan pembelian es krim di McDonald’s.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.4.1 Diri Sendiri
Manfaat penelitian ini untuk diri sendiri adalah untuk pengembangan
wawasan dalam pengalaman dalam melakukan penelitian serta dapat
mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian es krim di
McDonald’s.
1.4.2 Perusahaan
Manfaat penelitian ini untuk perusahaan adalah agar McDonald’s dapat
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mengetahui faktor penting yang menjadi bagian dalam pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh konsumennya sehingga, dikedepannya
McDonald’s dapat menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai dasar

K
U
©

pemikiran dan memperbaiki apa yang dapat
menjadi lebih baik lagi.

diperbaiki dan dapat

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang ada adalah sebagai berikut :
1.5.1 Variabel yang diteliti dalam penelitian ini
a.
b.

Variabel Dependen : Keputusan Pembelian es krim McDonald’s
Variabel Independen : Harga, Rasa, Kualitas Pelayanan
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1.5.2 Responden Penelitian
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri
dari siswa, mahasiswa, karyawan dll yang pernah mencoba es krim
McDonald’s.
1.5.3 Periode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November
tahun 2018.
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8

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel harga,
rasa, kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian es krim McDonald’s
di Yogyakarta. Produk yang menjadi sampel dari penelitian adalah es krim
dari McDonald’s. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel
sebanyak 100 orang responden yang pernah mencoba es krim McDonald’s di
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Yogyakarta yang kemudian diuji menggunakan uji regresi linear berganda.
Dari 100 orang responden didapatkan mayoritas dari tiap profil yang
diajukan. Untuk Gender, perempuan perempuan adalah mayoritas dengan
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jumlah 62 orang, mayoritas usia responden yaitu 19 sampai dengan 22 tahun
dengan mayoritas pendidikan saat ini Sarjana, mayoritas pekerjaan masih
sebagai mahasiswa dan pengeluaran per bulan mayoritas adalah Rp 1.000.000
sampai dengan Rp 2.000.000.

Setelah dilakukan uji regresi linear berganda dapat disimpulkan

bahwa Harga dan Rasa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
es krim McDonald’s di Yogyakarta. Sedangkan Kualitas Pelayanan tidak
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian es krim McDonald’s di
Yogyakarta.
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5.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat peneliti
berikan adalah sebagai berikut :
5.2.1

Bagi Perusahaan
Berdasarkan penelitian menggunakan uji linear berganda maka
peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :
a. Harga

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

keputusan

pembelian es krim McDonald’s di Yogyakarta sehingga harga
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yang kompetitif serta penetapan harga harus dilakukan secara hatihati dan bijaksana guna meningkatkan keputusan konsumen untuk
melakukan pembelian es krim di McDonald’s.

b. Rasa berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian
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es krim McDonald’s di Yogyakarta sehingga diharapkan bahwa
perusahaan

dapat

terus

melakukan

inovasi

terbaru

guna

meningkatkan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian
es krim di McDonald’s.

c. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan pembelian es krim McDonald’s di Yogyakarta sehingga
perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanan di setiap
Outletnya

guna

meningkatkan

kepuasan

konsumen

guna

meningkatkan keputusan pembelian es krim McDonald’s di
Yogyakarta.
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5.2.2

Bagi Penelian Selanjutnya
a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan ataupun
bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
b. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih
baik lagi.
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