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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

(Capsicum annum L) atau cabai merah merupakan tanaman musiman yang 

memiliki volume produksi yang tinggi setiap harinya dan banyak dijumpai di 

pasaran.  Cabai dapat dikonsumsi secara alami maupun diolah sebagai menu 

hidangan lain ( Sundari, 2006).  Sama halnya dengan produk pertanian lainnya, 

cabai merah memiliki karakteristik tanaman yang mudah rusak (perishable) 

sehingga memiliki kendala dalam proses penyimpanannya (Santana, 2004).  

Oleh sebab itu, dibutuhkan alternatif pengembangan pengolahan cabai merah 

menjadi produk lain yang dapat dikonsumsi. 

 

Alternatif yang dapat dilakukan adalah pengembangan produk pangan 

tradisional, seperti sambal tradisional dan cabai merah kering giling.  Alternatif 

ini telah luas dan teknologinya sangat sederhana, sehingga tidak membutuhkan 

peralatan yang mahal.  Alternatif lain adalah peningkatan nilai ekonomi 

melalui pengolahan cabai merah menjadi produk antara, maupun produk jadi, 

seperti cabai merah kering, saus sambal merah, cabai merah kalengan dan lain-

lain (Santana, 2004). 
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Salah satu olahan cabai yang digemari masyarakat adalah saus cabai atau 

sambal.  Saus sambal merupakan produk makanan yang berupa cairan kental 

yang ditambahkan pada makanan yang berfungsi untuk meningkatkan 

penampilan, aroma dan rasa makanan tersebut  

 

(Ditjen POM, 1999).  Saus sambal juga digunakan oleh industri makanan, 

seperti usaha bakso, warung makan dan sebagainya.  Produk kemasan saus 

sambal yang banyak beredar di pasar pada umumnya adalah botol plastik, botol 

beling dan sachet.  Saus juga tergolong ke dalam bahan bumbu-bumbuan yang 

sering digunakan  sebagi pelengkap ataupun sebagai campuran cemilan.  

Gambar 1 menunjukkan besarnya pengeluaran rata-rata per kapita per bulan 

menurut kelompok barang dan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung, 

tahun 2012. 

 

Gambar 1.  Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menurut 

  kelompok barang dan daerah tempat tinggal di Provinsi 

  Lampung, September 2012 (Rupiah) 

    Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2013 
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Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa pengeluaran terbesar masayarakat 

Provinsi Lampung, baik di daerah perkotaan dan pedesaan, adalah untuk 

makanan dan minuman jadi, dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 

Rp54.083.  Sama halnya dengan pengeluaran makanan dan minuman jadi, 

pengeluaran masyarakat di perkotaan dan pedesaan terhadap bumbu-bumbuan 

juga cukup besar.  Daerah perkotaan dan pedesaan memiliki  pengeluaran per 

kapita untuk bumbu-bumbuan sebesar Rp7.016 dan Rp5.570, dengan rata-rata 

pengeluaran per kapita daerah pedesaan dan perkotaan untuk bumbu-bumbuan 

di Provinsi Lampung adalah Rp.5.942 . 

 

Bandar Lampung merupakan kota pusat pemerintahan dan pusat perbelanjaan 

di Provinsi Lampung.  Populasi penduduk di Bandar Lampung umumnya 

sudah bercampur antara masyarakat pribumi dan pendatang.  Keanekaragaman 

masyarakat yang terdapat di Kota Bandar Lampung menyebabkan perubahan 

kesukaan terhadap jenis makanan yang bercita rasa pedas, khususnya saus 

sambal.  Contohnya masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa pada umumnya 

menyukai mkanan dengan cita rasa manis walaupun ada yang menyukai 

makanan dengan cita rasa pedas, namun tidak seperti masyarakat yang berasal 

dari Pulau Sumatera yang cenderung menyukai makanan dengan cita rasa 

pedas.  Kesukaan terhadap cabai atau sambal digunakan untuk tambahan menu 

makanan atau sebagai pelengkap cemilan. 

 

Aktivitas penduduk di Bandar Lampung cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain di Provinsi Lampung.  Kepadatan penduduk Kota 

Bandar Lampung pada tahun 2012 adalah sebesar 902.885 jiwa/km
2 

(BPS, 
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2013).  Pada umumnya penduduk dewasa di Bandar Lampung memiliki 

aktivitas di luar rumah yang cukup tinggi, sehingga tidak memiliki waktu untuk 

mengolah sambal segar.  Oleh sebab itu, masyarakat banyak yang memilih 

untuk menggunakan saus sambal dalam botol, karena penyajiannya yang lebih 

praktis dan rasanya yang pedas dan gurih. 

 

Sebelum melakukan pembelian saus sambal botol, seorang konsumen biasanya 

memiliki harapan terhadap produk yang dikonsumsinya.  Atribut-atribut yang 

terdapat pada saus sambal botol diduga akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen dalam mengonsumsi produk saus sambal.  Menurut 

Sumarwan (2003), atribut produk dibedakan ke dalam atribut fisik dan atribut 

abstrak.  Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik suatu produk, sedangkan 

atribut abstrak menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk 

berdasarkan persepsi konsumen.  Berdasarkan definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa atribut produk merupakan unsur yang terdapat pada suatu 

produk yang dianggap penting oleh konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan.   

 

Pengambilan keputusan konsumen merupakan pemilihan suatu tindakan dari 

dua atau lebih alternatif pilihan produk barang atau jasa yang akan dibeli 

(Sumarwan, 2003).  Proses pengambilan keputusan konsumen terhadap  suatu 

produk ada lima tahap, yaitu  pengenalan ke 11butuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian  

(Setiadi, 2003).  Menurut Simamora (2001) terdapat lima peran yang terjadi 

dalam keputusan membeli, yaitu pemrakarsa (initiator), pemberi pengaruh 
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(influencer), pengambil keputusan (decider), pembeli (buyer) dan pemakai 

(user).  Faktor – faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen terhadap 

suatu produk barang dan jasa adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologis.  Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku 

seseorang yang paling mendasar (Kotler, 2005).   

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, saus sambal botol 

cenderung dikonsumsi oleh ibu rumah tangga kelas menengah atas.  Kesibukan 

di luar rumah dan didukung oleh ketersediaan produk saus sambal botol yang 

selalu tersedia menyebabkan ibu-ibu rumah tangga memilih saus sambal botol 

sebagai salah satu pelengkap menu makanan.  Ibu rumah tangga mengonsumsi 

saus sambal pada umumnya untuk memberikan cita rasa yang berbeda pada 

makanan, seperti bakso, nugget, nasi goreng dan lain sebagainya.   

 

Perkembangan industri saat ini tidak menutup kemungkinan banyaknya 

produksi saus sambal botol yang beredar di pasar, dan yang banyak dijumpai di 

pasar (modern maupun tradisional) adalah saus sambal merek ABC produksi 

PT.  Heins, Indofood dan Piring Lombok  produksi PT.  Indofood dan produk 

saus sambal lainnya.  Produk saus sambal dibagi menjadi beberapa jenis, di 

antaranya saus sambal botol besar, saus sambal botol sedang dan saus sambal 

botol kecil.  Harga saus sambal botol dengan berbagai ukuran sangat 

bervariasi.  Harga saus sambal botol besar umumnya lebih mahal dibandingkan 

dengan harga saus sambal botol sedang dan kecil.  Hal ini disebabkan oleh 

berat bersih yang dimiliki saus sambal botol besar lebih banyak dibandingkan 

dengan saus sambal botol sedang dan kecil.   
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Banyaknya jenis merek saus sambal yang beredar di pasar menyebabkan 

konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk yang akan 

dikonsumsinya.  Persaingan produk saus sambal yang terdapat di pasar 

menyebabkan produsen berlomba-lomba dalam menentukan strategi apa yang 

akan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  Hal ini yang 

menyebabkan banyak bermunculan merek-merek saus sambal botol dengan 

berbagai macam variasi harga, ukuran, kemasan dan lain sebagainya.  Saus 

sambal botol dengan berbagai merek dan ukuran sangat mudah dijumpai di 

Supermarket, toko, pasar induk atau pasar tradisional, bahkan pada warung-

warung yang terdapat di wilayah Bandar Lampung.  Berdasarkan pra survei 

yang dilakukan peneliti pada 10 Desember 2013, merek saus sambal botol yang 

banyak tersedia di pasar modern  adalah ABC, Indofood, Piring Lombok, Sasa, 

Del Monte dan Nasional.   

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka masalah penelitian yang ingin dikaji 

adalah : 

(1) atribut-atribut apa sajakah yang mempengaruhi pembelian saus sambal 

botol di Bandar Lampung? 

(2) bagaimanakah tahapan pengambilan keputusan pembelian saus sambal 

botol yang dilakukan konsumen di Bandar Lampung? 

(3) bagaimanakah pola pembelian saus sambal botol di Bandar Lampung? 

(4) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembelian saus sambal 

botol di Bandar Lampung? 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah untuk : 

(1) mengetahui atribut-atribut yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

konsumen dalam pembelian saus sambal botol di Bandar Lampung. 

(2) mengetahui bagaimana tahapan pengambilan keputusan pembelian saus 

sambal botol oleh konsumen di Bandar Lampung. 

(3) mengetahui pola pembelian saus sambal botol oleh konsumen di Bandar 

Lampung. 

(4) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian saus sambal 

botol di Bandar Lampung. 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

(1) Produsen, sebagai pertimbangan dalam perencanaan produk. 

(2) Pemasar, untuk menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan. 

(3) Peneliti lain, sebagai bahan perbandingan dan sumber referensi. 

 

 


