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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit 

usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan 

perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat 

angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. 

Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan 

kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM 

mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan 

dan pengangguran. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai 

peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan 

dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi 

di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar 

yang mengalami stagnansi atau tidak aktif bahkan berhenti aktifitasnya, sektor 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam 

menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh 

Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor 

swasta difokuskan pada UMKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan 

hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing 

dengan unit usaha lainnya. Ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkalis, 

dengan membangun UMKM makanan khas Bengkalis yaitu lempuk durian, dengan 

merek yang biasa dikenal dengan lempuk durian Citra Rasa. 

Lempuk durian merupakan kudapan manis yang masih sejenis dengan 

dodol, tapi bedanya dodol dibuat dengan campuran tepung ketan sementara 

lempuk dibuat tanpa ada campuran ketan. Ini yang membuat lempuk
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 memiliki aroma serta rasa durian yang cukup kuat. Lempuk atau lempok durian 

juga memiliki tekstur yang kenyal. Makanan khas Bengkalis ini termasuk yang 

tahan lama meskipun dibuat secara alami tanpa menggunakan bahan pengawet. 

Cara pembuatan lempuk durian disetiap daerah di Bengkalis bisa dikatakan sama 

tetapi yang membedakan adalah bentuk kemasannya.  

Kemasan merupakan bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan 

mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya 

dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian 

barang. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan 

mendorong penjualan.  

Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen 

terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan 

pembelajaran konsumen terhadap suatu produk. Konsumen yang mempunyai minat 

untuk membeli suatu produk menunjukkan adanya perhatian dan rasa senang 

terhadap produk yang kemudian diikuti dengan realisasi yang berupa perilaku 

membeli. Minat beli yang terjadi pada pembelian lempuk durian merek Citra Rasa 

dikarenakan bentuk dari kemasan yang berfariasi dan banyak pilihannya, serta 

disusiakan dengan harga lempuk durian tersebut. 

Salah satu UMKM  di kabupaten Bengkalis yang mengolah buah durian 

menjadi lempuk durian adalah UMKM Citra Rasa, UMKM ini berdiri pada tahun 

2007, dengan  cara pembuatan lempuk durian yang masih menggunakan cara 

tradisional dari dulu sampai sekarang, dengan menggunakan tungku dan kayu 

bakar. Lempuk durian Citra Rasa memiliki 15 bentuk kemasan yang menarik, serta 

disesuaikan dengan harga dari lempuk durian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian “Pengaruh kemasan terhadap minat beli lempuk durian 

Merek Citra Rasa (Studi Kasus pada Masyarakat Bengkalis)”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana 

pengaruh kemasan terhadap minat beli lempuk durian merek Citra Rasa (Studi 

Kasus pada Masyarakat Bengkalis)” ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemasan terhadap minat beli lempuk durian 

merek Citra Rasa. 

2.   Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemasan terhadap minat beli 

lempuk durian merek Citra Rasa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1.4.1  Bagi Penulis 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 

serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan serta 

penulis dapat meneliti pengaruh kemasan terhadap minat beli lempuk durian merek 

Citra Rasa (Studi Kasus pada Masyarakat Bengkalis). 

 

1.4.2 Bagi Program Studi Administrasi Bisnis 

 Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat 

kepada Program Studi Administrasi Bisnis sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi program studi  

2. Memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh kemasan terhadap 

minat beli lempuk durian merek Citra Rasa (Studi Kasus pada Masyarakat 

Bengkalis). 
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1.4.3 Bagi Perusahaan 

 Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat 

kepada Pihak perusahaan sebagai informasi dan masukan bagi pihak perusahaan 

untuk mengetahui perbandingan persepsi yang menjadi pertimbangan kemasan 

terhadap minat beli konsumen lempuk durian kedepannya. 

 

1.4.4 Bagi Pihak lain 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat 

kepada Pihak lain sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi 

peneliti 

2. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain pada masa yang akan datang 

khususnya yang meneliti tentang pengaruh kemasan terhadap minat beli 

lempuk durian merek Citra Rasa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisan laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun dengan rapi 

maka diperlukan  sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah sistematika 

penulisan laporan tugas akhir: 

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah,   

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian tugas akhir ini, 

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kemasan terhadap minat beli 

lempuk durian merek Citra Rasa. 

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara khusus berkaitan dengan tata cara 

penulisan yang dilakukan meliputi lokasi dan waktu penelitian, objek 
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penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data dan jenis penelitian. 

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian tugas akhir 

berisikan data yang mencakup antara lain: untuk mengetahui pengaruh 

kemasan terhadap minat beli lempuk durian merek Citra Rasa. 

BAB 5: PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yang mana akan dikemukakan kesimpulan 

dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulisan memberikan saran-saran 

yang mungkin bermanfaat 
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