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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konsumsi adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh setiap manusia. 

Dalam melakukan aktivitas konsumsi guna memenuhi kebutuhan, tentunya setiap 

orang akan memiliki kecenderungan yang tidak akan sama atau dengan kata lain 

setiap orang memiliki pola dan preferensi tertentu. Preferensi konsumen 

merupakan pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk (barang 

atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan 

konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Preferensi berhubungan dengan 

perilaku seseorang dalam berkonsumsi.  

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan seorang konsumen dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa, hal tersebut dapat dikelompokan menjadi 2 

kelompok yaitu pertimbangan ekonomi dan pertimbangan non ekonomi. Yang 

termasuk kedalam pertimbangan ekonomi antara lain adalah pendapatan, harga, 

kualitas, kuantitas, dan lain-lain. Sedangkan yang masuk kedalam pertimbangan 

non ekonomi antara lain kepuasan, selera, gaya hidup dan gengsi. 

Dalam ilmu ekonomi setiap orang dituntut untuk bisa rasional dalam 

memenuhi kebutuhannya. Bentuk dari kerasionalan dituangkan dalam 

penganggaran dan skala prioritas, artinya setiap orang harus bisa membedakan 

mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Maka dari itu preferensi atau motif 

konsumen untuk membeli suatu kebutuhan itu harus jelas. Dengan preferensi yang 

jelas nantinya akan menentukan bagaimana konsumen memilih setiap barang 

yang akan dibelinya dengan asumsi bahwa konsumen membuat pilihan tersebut 

dengan cara yang rasional yakni mereka memilih barang untuk memaksimalkan 

kepuasan yang dapat dicapainya, dengan anggaran yang terbatas. 

Di zaman sekarang ini kebutuhan konsumsi masyarakat tidak hanya dalam 

bentuk makanan saja tetapi juga non makanan seperti untuk rekreasi dan 

berbelanja (kendaraan, pakaian, sepatu, tas, perhiasan, dan barang bermerek 

lainnya). Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki 
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tingkat pengeluaran konsumsi yang tinggi. Adapun data mengenai  pengeluaran 

konsumsi makanan dan non makanan di Kota Bandung ditunjukkan dalam grafik 

berikut ini:  

 

Gambar 1.1 

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan di Kota Bandung 

Tahun 2009-2013 (%) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 

Gambar 1.1 diatas memperlihatkan bahwa tingkat konsumsi non makanan 

di Kota Bandung dari tahun 2009 - 2013 selalu saja lebih tinggi dibandingkan 

dengan konsumsi makanan. Seperti yang sudah dijelaskan, memang benar bahwa 

kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang ini tidak hanya dalam bentuk makanan 

saja. Kemajuan zaman juga menyebabkan kebutuhan non makanan seperti 

rekreasi dan berbelanja pakaian, perhiasan, kendaraan, perabotan rumah tangga, 

dan lain sebagainya harus dipenuhi . 

Bila kita melihat fenomena sekarang ini sebagian orang yang akan 

membeli suatu produk tidak lagi mempertimbangakan soal harga. Justru mereka 

membeli produk dengan harga yang mahal. Di Kota Bandung sendiri nampaknya 

pemenuhan kebutuhan tersier sudah menjadi hal yang seakan harus dipenuhi 

disamping pemenuhan kebutuhan pokok. Mobil, perhiasan, bahkan perabotan 

rumah tangga dengan harga yang mahalpun banyak dibeli masyakarat, khususnya 

kalangan ibu-ibu rumah tangga.  

Salah satu produk yang sekarang ini menjadi hal menarik khususnya bagi 

ibu-ibu rumah tangga adalah produk rumah tangga merek Tupperware. Produk  

rumah tangga merek Tupperware memang sudah sejak dulu ada di pasaran. Secara 
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resmi Tupperware dipasarkan di Indonesia tahun 1991. Walaupun harga produk 

tupperware ini cukup mahal jika dibandingkan dengan produk rumah tangga 

merek lainnya tetapi produk ini sudah diterima dengan baik dihati masyarakat. 

Ada banyak produk rumah tangga yang dikeluarkan tupperware ini, misalnya 

peralatan makan, peralatan memasak, dan lain sebagianya. Dari tahun ke tahun 

penjualan produk tupperware ini khususnya di Indonesia terus saja meningkat. 

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Nining W Permana selaku Managing Director 

Tupperware Indonesia bahwa:  

“Indonesia menjadi penyumbang keempat terbesar terhadap pendapatan induk 

usaha, antara lain setelah Meksiko dan Jerman. Penjualan tahun 2011 di 

Indonesia tumbuh 40% dibandingkan tahun sebelumnya...” 

(Sumber: https://www.ipotnews.com/m/article.php/14 Feb 2015) 

 

Masih dari sumber yang sama, penjualan tupperware di Indonesia pada tahun 

2012 naik sebesar 20% dibandingkan tahun 2011, dan pada tahun 2013 penjualan 

Tupperware di Indonesia melanjutkan pertumbuhan yang kuat, yaitu sebesar 31% 

dari tahun sebelumnya. 

Penjualan produk tupperware di Indonesia dipasarkan melalui distributor 

di setiap kota. Adapun di kota Bandung yaitu PT Fajar Puncak Pratama yang juga 

dinobatkan sebagai High Performing Distributor produk tupperware dalam 

beberapa tahun terakhir. Kinerja yang baik tersebut setidaknya menggambarkan 

bagaimana penjualan Tupperware di Bandung itu sendiri. Terkait dengan hal 

tersebut penulis bermaksud mengadakan penelitian di salah satu kelurahan di Kota 

Bandung, yaitu Kelurahan Cicadas. Kelurahan Cicadas adalah satu dari enam 

kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul. Kelurahan Cicadas terdiri 

dari 15 RW dan 86 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 15.028 jiwa dan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 4.044. Penulis memilih kelurahan ini karena 

daerah ini merupakan salah satu kelurahan yang jumlah penduduknya banyak 

dibanding kelurahan lainnya di kecamatan Cibenying Kidul. Dengan penduduk 

yang banyak tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana produk tupperware ini 

diterima di lingkungan tersebut. 

Untuk mengetahui hal itu, penulis melakukan pra penelitian untuk 

mengetahui jumlah orang yang menggunakan produk tupperware di daerah 

https://www.ipotnews.com/m/article.php/14
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Cicadas. Hasil sampel pra penelitian penulis kepada 15 orang responden 

menyatakan bahwa : 

Tabel 1.1 

Jumlah Responden Terkait Produk Tupperware 

 

 

 

 

Sumber : Pra penelitian (data diolah) 

Dari tabel 1.1 bisa dilihat jika 9 dari 15 orang atau sekitar 60% menggunakan 

produk tupperware, maka hal tersebut membuktikan tingginya tingkat preferensi 

terhadap produk tupperware.  

Produk tuppeware identik dengan produk rumah tangga berbahan dasar 

dari plastik. Padahal sekarang ini banyak sekali produk serupa yang bahan 

dasarnya terbuat dari bahan selain plastik, melamen atau kaca misalnya. 

Walaupun begitu sekarang ini tupperware juga mengeluarkan produk terobosan 

baru yang terbuat dari kaca, tetapi kategori Plastic Container sudah melekat 

dengan brand tupperware ini. Fungsi plastik sebagai wadah makanan dan 

minuman mendapat perhatian besar. Banyak pertanyaan yang muncul seputar 

plastik yang aman digunakan sebagai wadah makanan dan minuman. 

The Green Guide, sebuah website dan majalah yang didedikasikan 

untuk greener living milik The National Geographic Society menyatakan bahwa: 

“Produk plastik yang aman digunakan untuk pemakaian berulang adalah yang 

terbuat dari high-density polyethylene (HDPE atau plastik tipe 2), low-density 

polyethylene (LDPE atau plastik tipe 4) dan polipropilene (PP atau plastik 

tipe 5)”. (Sumber: http //tupperwareonlineparty.wordpress.com/14 Feb 2015) 

  

Sebagian besar produk tupperware dibuat dari bahan LDPE dan PP (plastik tipe 4 

dan 5). Bahan tersebut dianggap aman untuk digunakan sebagai wadah makanan 

dan dapat digunakan secara berulang. Keunggulan produk tupperware juga 

diperkuat dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh oleh Tupperware. 

Tupperware pada tahun 2011-2012 berhasil  meraih Top Brand Award. Untuk 

kedua kalinya Tupperware Indonesia unggul di kategori Plastic Container yang 

Menggunakan  

produk tupperware 

Tidak menggunakan 

produk tupperware 

Total 

9 orang 6 orang 15 orang 

60 % 40 % 100 % 
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kemudian disusul oleh Lion Star, Maspion, Lock and Lock dan Claris. Selain itu 

setidaknya ada 10 penghargaan yang didapat Tupperware pada tahun 2014 lalu, 

yakni sebagai berikut: 

1. Top Brand For Kids 

2. Top Brand Award 2014 

3. Corporate IMAC Award 

4. Best Brand Award 

5. PR Of The Year 

6. ICSA Award 2014 

7. Home Preferred Brand 2014 

8. Excellent Brand Award 2014 

9. Social Media Award 

10. Digital Marketing Award 

(Sumber:  http://www.tupperware.co.id/14 Feb 2015) 

 

Dilihat dari harga, harga produk tupperware memang lebih mahal jika 

dibandingkan dengan produk serupa merek lainnya misalnya produk Lion Star 

yang menjadi pesaing utama tupperware dalam kategori alat rumah tangga (hasil 

survey Top Brand Indeks yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group dan 

Majalah Marketing dalam: www.topbrand-award.com/14 Feb 2015). Selain itu 

masih dari survei Top Brand Indeks yang dilakukan di enam kota besar di 

Indonesia yaitu Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang dan Surabaya 

juga membuktikan bahwa walaupun harga produk tupperware itu mahal tetapi hal 

tersebut tidak mempengaruhi pelanggan untuk tetap setia menggunakan produk 

dari tupperware, terutama para ibu rumah tangga. Tentunya ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi pembelian produk tupperware tersebut, hal itu berkaitan 

dengan preferensi atau motif konsumen untuk membeli produk tupperware.  

Pada dasarnya setiap orang harus mempertimbangkan banyak hal sebelum 

mengkonsumsi atau membeli suatu produk, salah satunya adalah masalah harga 

produk. Idealnya setiap orang membeli suatu produk yang harganya lebih murah 

dibadingkan produk lainnya tanpa mengabaikan kualitas dari produk itu sendiri. 

http://www.tupperware.co.id/14
http://www.topbrand-award.com/14
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Dengan membeli produk yag lebih murah, maka pendapatan akan digunakan atau 

dianggarkan untuk kebutuhan lainnya. Produk tupperware ini lebih mahal 

dibandingkan produk serupa merek lainnya, tetapi banyak orang yang 

membelinya, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Hal itu mengindikasikan bahwa 

ada faktor yang menyebabkan seseorang untuk tetap membeli produk tupperware, 

mungkin karena keunggulan yang dimiliki produk tupperware dibandingkan 

produk merek lainnya.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang 

berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen 

dalam memilih produk rumah tangga merek tupperware. Adapun judul penelitian 

selengkapnya yaitu “ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK 

RUMAH TANGGA MERK TUPPERWARE (Survei pada Masyarakat di 

Kelurahan Cicadas Kota Bandung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat terlihat bahwa yang menjadi permasalahan 

adalah mengapa orang-orang khusunya ibu-ibu rumah tangga lebih menyukai 

produk tupperware dibandingkan produk serupa merek lainnya?. Dalam penelitian 

ini lingkup permasalahan akan dibatasi oleh penulis dalam bentuk rumusan 

masalah berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum mengenai preferensi konsumen produk rumah 

tangga merk tupperware pada masyarakat di Kelurahan Cicadas Kota 

Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh anggaran terhadap preferensi konsumen produk rumah 

tangga merk tupperware pada masyarakat di Kelurahan Cicadas Kota 

Bandung ? 

3. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap preferensi konsumen produk 

rumah tangga merk tupperware pada masyarakat di Kelurahan Cicadas Kota 

Bandung ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai preferensi konsumen  produk 

rumah tangga merk tupperware pada masyarakat di Kelurahan Cicadas Kota 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran terhadap preferensi konsumen  

produk rumah tangga merk tupperware pada masyarakat di Kelurahan 

Cicadas Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh atribut produk terhadap preferensi konsumen  

produk rumah tangga merk tupperware pada masyarakat di Kelurahan 

Cicadas Kota Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi preferensi konsumen terhadap suatu produk. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-

pihak khususnya masyarakat dalam upaya penanganan masalah konsumsi. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Mengembangkan disiplin ilmu dengan khasanah ilmu ekonomi mikro. 

b. Memperkaya tulisan yang berhubungan dengan preferensi konsumen 

terhadap suatu produk dan mendukung penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 


