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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini persaingan bisnis akan mejadi sangat ketat. 

Dalam mengahadapi permasalahan dalam dunia bisnis kita dituntut untuk 

sekreatif mungkin. Tugas utama bagi perusahaan adalah bagaimana 

membentuk minat beli konsumen. Ada banyak cara untuk membentuk 

minat beli konsumen misalnya membentuk merk yang bagus atau 

membentuk kualitas produk yang unggul. Persaingan untuk memberikan 

yang terbaik kepada konsumen telah menempatkan konsumen dalam 

membentuk minat beli. 

Dalam mencapai volume penjualan yang kuat juga harus punya 

pelanggan yang kuat pula. Prestasi suatu perusahaan dapat diukur melalui 

pencapai target. Tugas utama yang dikerjakan oleh perusahaan adalah 

mencari cara untuk membentuk minat beli pada suatu produk itu sendiri. 

Minat beli merupakan sikap positif dari kostemer pada suatu produk ketika 

perusahaan menawarkan produknya. Menurut Mehta (1994:66) “minat beli 

merupakan tindak lanjut dari promo-promo yang dilakukan perusahaan 

sebelum melakukan pembelian”. Banyak faktor yang mempengaruhi minat 

beli konsumen antara lain perbedaan pekeerjaan, perbedaan sosial 

ekonomi, perbedaan hobi dan kegemaran, perbedaan jenis kelamin,dan 

perbedaan usia. Perusaan harus pandai memilah bagaiman cara untuk 

menarik perhatian konsumen dengan cara membedakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli. 

Tjipto, F, Diana. (1997). Kualitas produk dapat diartikan sebagai 

kesesuaian atau kepuasan konsumen atas suatu produk. Kepuasan tersebut 

mencakup kualitas produk,biaya,penyampaian dan keselamatan. Kualitas 

merupakan faktor dasar yang mempengaruhi pilihan konsumen untuk 

berbagai jenis produk. Kualitas telah menjadi bagian kekuatan yang 

penting yang membuahkan keberhasilan  
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Banyak sekali bisnis-bisnis yang sukses dan berkembang. Salah 

satu peluang usaha rumahan modal kecil menguntungkan yang mulai 

sekarang banyak dilirik oleh orang adalah bisnis waralaba minuman dan 

salah satu jenis minuman tersebut adalah teh. Seperti kita ketahui bahwa 

minuman teh merupakan minuman paling populer dan sangat digemari di 

Indonesia. Sehari-hari mungkin dirumah selalu tersedia minuman teh tak 

jauh berbeda dengan minuman tetangga. Teh juga banyak dijumpai di 

banyak warung-warung atau pun resto, bahkan minuman teh cepat saji. 

 Tak sedikit pula lapak kecil di area kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta hanya bermodal perlengkapan minuman 

dengan menu utama teh, tetapi omzet yang merka dapat berkali lipat 

keuntungannya, ada yang produk sendiri (meracik teh sendiri) ada juga teh 

franchise (membeli nama produk teh ternama). Bermunculan minuman 

waralaba minuman teh dengan merk yang berbeda-beda di Indonesia 

terutama di kota Solo. Selain diarea kampus teh franchise banyak kita 

temui di pusat perbelanjaan dan sangat mudah mengenalinya karena hanya 

bermodal booth memiliki desain mencolok dan menarik perhatian. 

Mengetahui latar belakang tersebut banyak pembisnis melirik bisnis 

waralaba minuman teh sebagai peluang usaha rumahan, pembisnis 

waralaba berprinsip “modal kecil menguntungakan”. 

Teh enak merupakan salah satu teh asli Pekalongan yang banyak 

diminati oleh masyarakat Surakarta dan sekitarnya disemua kalangan, dari 

usia anak-anak bahkan orang dewasa. Rasa yang khas menjadi ciri 

tersendiri untuk pelanggan teh enak  dengan harga yang relatif murah 

untuk semua kalangan. Bisnis waralaba teh enak dikelola oleh badan usaha 

CV. Teh Air Wangi, alamat badan usaha pusat di desa Karang malang kota 

Pekalongan propinsi Jawa Tengah Indonesia terkenal sejak tahun 1952. 

Peneliti akan mengembangkannya dengan membuat penelitian 

dengan judul Pengaruh Merk Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli 

Franchase Teh Enak Di Surakarta Tahun 2015. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya pengaruh merk yang mengalami penurunan,hal tersebut 

karena banyaknya daya saing 

2. Upaya apa yang dilaukakan untuk menanggulangi kecacatan mutu 

produk yang dihasilkan teh enak 

3. Faktor apa saja yang menyebabkan penurunan minat beli konsumen 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan 

yang dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah merk sebagai simbul suatu produk. Dalam 

penelitian ini merk merupakan (X1). 

2. Objek penelitian adalah kualitas produk (X2). Dapat dilihat dari segi 

penyajian maupun cita rasa produk. Masing-masing variabel dapat 

diukur menggunakan indikator-indikator. 

3. Berdasarkan identifikasi masalah penelitian ini lebih memfokuskan 

hubungan antara minat beli konsumen terhadap sebuah produk 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dalam 

penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh merk terhadap minat beli francahe teh enak di 

Surakarta tahun 2015. 

2. Adakah pengaruh kualitas produk terhadap minat beli franchase teh 

enak di Surakarta tahun 2015. 
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3. Adakah pengaruh merk dan kualitas produk terhadap minat beli 

franchase teh enak di Surakarta tahun 2015. 

  

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh merk terhadap minat bisnis franchise teh 

enak di kota Surakarta pada tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat bisnis 

franchise teh enak di kota Surakarta pada tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh merk dan kualitas produk terhadap 

perkembangan bisnis franchise teh enak di kota Surakarta tahun 2015. 

4. Untuk mengetahui apakah minat beli (variabel dependen) 

mempengaruhi brand image dan produck quality (variabel 

independen).  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi Praktisi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengevaluasi penelitian yang mempunyai judul 

yang hampir sama dengan pengaruh merk dan kualitas produk 

terhadap perkembangan bisnis franchise teh enak di kota Surakarta 

tahun 2015. 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya sehingga 

mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam 

penelitian ini. 

 

 


