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ABSTRAK 

Elin /21 2015 031 / 2019 / Perbedaan Persepsi Konsumen Terhadap Toko 

Roti Dikecamatan Seberang Ulu II ( Studi Kasus Toko Roti Brasserie 

Bakery,Bread Talk, New Hollando 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan persepsi 

konsumen terhadap toko roti di Kecamatan Seberang Ulu II ( Studi Kasus toko 

Roti Brasserie Bakery, Bread Talk dan New Hollando). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi konsumen terhadap toko roti 

dikecamatan Seberang Ulu II (Studi Kasus toko roti Brasserie Bakery, Bread Talk 

dan New Hollando) 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif. Variabel yang digunakan 

adalah persepsi yang dikembangkan menjadi tampilan menarik,lebih sesuai selera, 

roti yang lembut ,ragam rotinya banyak rasanya lezat,interior yang menarik, 

pegawainya ramah,suasana toko yang nyaman, pelayanan ramah, harga sesuai 

kualitas.Populasi Penelitian adalah konsumen dikecamatan seberang ulu II yang 

pernah melakukan pembelian di toko roti Brasserie Bakery,Bread Talk,New 

Hollando.Sampel Penelitian Diambil Sebanyak 288 orang secara purposive 

sampling.Data yang diperlukan adalah data primer dengan metode pengumpulan 

data kuesioner. Alat analisis penelitian ini menggunakan chi-square. Hasil 

penelitian menujukan bahwa 1) tidak ada perbedaan persepsi konsumen terhadap 

toko roti berdasarkan indikator rasanya lezat,pegawainya ramah,pelayanan 

ramah.2) Ada perbedaan persepsi konsumen terhadap toko roti berdasarkan 

indikator tampilan menarik,lebih sesuai selera, roti yang lembut, ragam rotinya 

banyak,interior yang menarik, suasana toko yang nyaman harga sesuai kualitas. 

 

 

Kata kunci : Persepsi Konsumen,Faktor Pribadi,Faktor Stimulus. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

   untuk menyesuaikan tawarannya. Pemasaran merupakan salah satu bentuk dari 

proses sosial dan bagian dari manajemen diri ataupun kelompok untuk mendapatkan 

kebutuhannya dengan menciptakan sebuah peluang, pertukaran,maupun penawaran 

terhadap sekelompok orang yang juga turut memiliki kebutuhan dan keinginan dari 

permintaan tersebut (Kotler dan philip 2000:4). Peranan pemasaran sangat penting 

bagi pertumbuhan dan pengembangan perekonomian pada saat ini, sejalan dengan 

perekonomian di negara indonesia ini menyebabkan munculnya beraneka ragam 

bidang usaha yang menawarkan produk guna memenuhi kebutuhan konsumen ,dan 

harga guna menunjang kualitas produk. 

Salah satu kajian menarik dalam pemasaran adalah perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen merupakan proses yang berkaitan erat dengan proses pencarian 

produk, pencarian informasi, proses pembelian, bahkan evaluasi pasca pembelian 

produk. Konsumen melakukan aktifitas – aktifitas seperti melakukan pencarian, 

penelitian dan pengevaluasian  produk sehingga semua kegiatan itu mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Berbagai aktifitas konsumen 

tersebut tentunya menjadi pelajaran bagi setiap pemasar 

Banyak kajian menarik dalam perilaku konsumen, salah satunya adalah 

persepsi. Menurut Kotler dan Keller (2009:179) persepsi adalah proses dimana orang 
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memlilih, mengatur dan menterjemahkan informasi untuk membentuk 

gamabaran dunia yang berati. Persepsi merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting. Hal ini memungkinkan manusia mengetahui dan memahami dunia 

sekeliling. Poin utama adalah bahwa persepsi tidak juga tergantung pada rangsangan 

fisik, namun juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya 

dan kondisi dalam diri konsumen. 

 Di antara karakteristik pribadi dari pelaku persepsi yang lebih relevan 

mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman 

masa lalu dan pengharapan (ekspektasi). Obyek atau target bisa berupa orang, benda 

atau peristiwa. Sifat-sifat obyek atau target itu biasanya berpengaruh terhadap 

persepsi orang yang melihatnya. Situasi adalah konteks objek atau peristiwa, yang 

meliputi unsur-unsur lingkungan sekitar dan waktu. 

Konsumen sering menilai produk yang ditawarkan oleh perusahaan berdasarkan 

persepsinya. Apabila persepsi konsumen terhadap berbagai produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan adalah baik, maka demikianlah harapan perusahaan. Dalam 

kenyataan tidak semua produk dipersepsikan dengan baik oleh konsumen. Oleh 

karena itu penting bagi setiap perusahaan memastikan bahwa produknya 

dipersepsikan baik oleh konsumen sehingga akan lebih dekat pada keputusan 

pembelian konsumen. Terlebih apabila terdapat banyak kemiripan antara produk 

perusahaan dengan milik perusahaan lain sejenis. 

Palembang merupakan salah satu kota besar yang ada di pulau Sumatera 

Selatan dan terbagi atas wilayah dalam penaatan kota, salah satu wilayah perkotaan di 
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kota Palembang yaitu Plaju ini merupakan wilayah perkotaan yang padat penduduk 

dan terdapat banyak berdiri toko-toko roti yang menawarkan berbagai macam varian 

rasa. 

Bisnis kuliner memang menjanjikan untuk membuka usaha, dari sekadar hobi 

makan pun kini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai 

macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreatifitas yang menarik dan unik. 

Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual 

tinggi. Salah satunya adalah bakery atau roti yaitu salah satu jenis makanan yang 

merupakan hasil olahan dari tepung  terigu. 

Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air, yang 

difermentasikan dengan ragi, tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Namun 

kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan seperti 

garam, minyak, mentega, ataupun telur untuk menambahkan kadar protein di 

dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu. Roti termasuk makanan pokok 

di banyak negara Barat. Roti adalah bahan dasar pizza dan lapisan luar roti lapis. Roti 

biasanya dijual dalam bentuk sudah diiris, dan dalam kondisi segar yang dikemas rapi 

dalam plastik. 

        Pada jaman dahulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya 

yang enak dan murah, ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. 

Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak 

begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung didalam makanan 

yang mereka beli. Akan tetapi akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Garam
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Mentega
https://id.wikipedia.org/wiki/Telur
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_pokok
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://id.wikipedia.org/wiki/Roti_lapis
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membeli makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan 

tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu,  roti banyak menjadi 

pilihan manusia untuk makanan ringan, dimana dari segi rasa, roti menawarkan cukup 

banyak rasa yang ditawarkan dan enak, dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi 

manusia, dari segi harga, roti mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. 

Terdapat beberapa toko roti yang dikenal masyarakatsecara umum.  Toko-toko 

roti tersebut  memiliki banyak cabang dan biasa dijadikan tempat pemesenan kue-kue 

untuk acara-acara tertentu. Di wilayah Seberang Ulu II, diantara beberapa toko roti 

yang pada umumnya dikenal konsumen  adalah ;   

Tabel I.1 

Toko Roti Yang Dikenal Konsumen 

No Nama Toko Roti Alamat 

1 Toko roti brasserie bakery Jalan Mayor  Jendral, Jl. Mayjen HM 

Ryacudu No.8,7 ulu, seberang ulu 1,kota 

Palembang,sumatera selatan 30259 

2 Toko roti breadtalk  Jl .Di panjaitan RT 45/RW 14, kelurahan 

16 ulu,kecamatan seberang ulu II 

3 Toko roti new hollando Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89-90, 

Kelurahan 9 - 10 Ulu, Seberang Ulu I, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan 30259 

Sumber : Google Map toko roti, Palembang , (Plaju ), 2018 

 Secara umum tampaknya masayarakat memiliki penilaian yang beragam 

terhadap ketiga macam toko roti  ini. Masing-masing memiliki penilaian lebih baik 

dalam atribut tertentu, misalnya harga, pelayanan, menu, rasa, dan lain-lain. Berikut 
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ditampilkan hasil pra-riset tentang persepsi masyarakat terhadap beberapa atribut 

yang dimiliki oleh ketiga toko roti tersebut: 

Tabel I.2 

Persepsi Konsumen Terhadap Toko Roti 

No Nama toko roti Rasa Pelayanan  Harga  

1 Brasserie bakery 5 4 5 

2 Bread talk 3 4 3 

3 New Hollando  2  2 2 

Jumlah  10 10 10 

 Sumber : Wawancara Pra-riset , 2019 

 Berdasarkan tabel pra riset diatas pada ketiga toko roti dipersepsikan relatif 

berbeda meskipun ketiga toko roti tersebut sama-sama menyediakan kue yang 

bervariasi dari kue karakter dan kue untuk acara-acara tertentu . Lebih lanjut 

diuraikan beberapa penilaian orang   terhadap ke 3 toko roti tersebut yaitu: 

1. Brasserie tampaknya dipersepsikan lebih baik dalam hal rasa, pelayanan, dan 

harga dibandingkan dua toko roti lainnya. Rasanya dinilai terbaik, pelayanan 

juga baik, dan harganya juga dinilai baik (harga sesuai dengan  rasa). Brasseri 

adalah toko roti terbesar di kota Palembang yang bisa dijumpai di empat 

tempat, yaitu di Palembang Indah Mall, Palembang Trade Center Mall, 

Palembang Square Mall, dan komplek Hotel Anugerah. Brasserie juga 

merupakan tempat nongkrong yang asyik. Berkunjung ke toko roti ini bisa 

http://epalembang.com/lang/id/shopping/shopping-malls/palembang-trade-center
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menikmati suasana kafe yang sangat nyaman sembari menikmati berbagai 

macam roti tawar, brownies, sampai roti-roti manisnya. Roti jagung dan roti 

abon merupakan menu yang enak sekali untuk dinikmati.anda juga dapat 

memesan untuk acara tertentu. adapun kelebihan dari brasserie ialah tempat 

yang mudah ditemui, soal rasa gurih dan lembut saat di makan. akan tetapi 

harga cukup mahal. 

2. Breadtalk secara keseluruhan dinilai sedang dibandingkan kedua toko roti 

yang lain. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah jawaban konsumen yang berada di 

tengah antara penilaian  terhadap Brasseri dengan New Hollanda. BreadTalk 

didirikan pada tahun 6 Maret 2003 oleh George Quek, seorang wirausahawan 

yang sebelumnya memulai jaringan pujasera yang sukses di Singapura, Food 

Junction. Konsepnya berbeda dibandingkan dengan toko-toko roti lainnya 

pada umumnya, dengan memperhatikan penampilan toko yang dirancang agar 

terlihat eksklusif serta memperlihatkan dapur pembuatan roti kepada para 

pengunjungnya melalui kaca transparan. Berkat strategi pemasaran pelanggan 

(consumer marketing) yang baik, saat pertama kali dibuka, toko-

toko BreadTalk seringkali dipenuhi pengunjung yang rela antri untuk 

mencoba produknya. Soal rasa sama dengan toko lain akan tetapi harga bread 

talk di bawah standar dari toko brasserie. Dan tempat mudah di temui yaitu 

giant plaju. 

https://id.wikipedia.org/wiki/6_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/2003
https://id.wikipedia.org/wiki/Pujasera
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
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3. New Hollanda Bakery tampaknya dinilai berada di urutan paling bawah 

diantara kedua toko roti. Konsumen menilai rasa, pelayanan, dan harga yan 

ditawarkan kurang menarik. New Holllando Bakery merupakan salah toko roti 

tertua dan sudah menjadi roti paling di kenal di Palembang. New Hollando 

Bakery menjual roti dengan konsep khas gaya Belanda yang diajikan dengan 

kualitas terbaik. Akan tetapi toko roti new hollando dari segi rasa,pelayanan  

relatif standar . untuk lokasi sendiri toko roti new hollando mudah ditemukan 

dan soal harga new hollando lebih murah ketimbang ke 2 toko tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas dikemukakan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul:  Perbedaan Persepsi Konsumen  Terhadap 

Toko Roti di Kecamatan Seberang Ulu II ( studi kasus toko roti Brasserie 

Bakery, Bread Talk,  New Hollando) 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah nya adalah 

adakah perbedaan persepsi konsumen terhadap toko roti di Kecamatan Seberang Ulu 

II ( Studi Kasus toko Roti Brasserie Bakery, Bread Talk dan New Hollando) 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan persepsi konsumen terhadap toko roti dikecamatan Seberang 

Ulu II (Studi Kasus toko roti Brasserie Bakery, Bread Talk dan New Hollando) 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi penulis 

Kegunaan penelitian ini terhadap penulis yaitu agar dapat mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang dapat selama menjadi mahasiswa muhammadiyah palembang. 

2. Bagi almamater 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan sarana referensi 

dalam belajar para mahasiswa universitas muhamadiyah palembang 
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