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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh citra merek, kualitas produk, kualitas layanan, dan minat beli 

konsumen menarik untuk di teliti karena berfungsi sebagai sifat khas dan sifat 

khas inilah yang dapat membedakan antara produk satu dengan produk yang 

lain nya walaupun produk tersebut sejenis (Budiyono,2004). Permintaan akan 

sebuah produk barang yang semakin berkualitas membuat perusahaan 

berlomba–lomba untuk meningkatkan kualitas produk dan mempertahankan 

citra merek produk yang mereka miliki. Citra merek adalah persepsi dan 

keyakinan terhadap sekumpulan asosiasi suatu merek yang terjadi dibenak 

konsumen (Sari, 2013). 

Adil (2012) fungsi utama citra merek adalah untuk menjawab 

pertanyaan tentang bagaimana konsumen memilih diantara merek alternatif 

setelah melakukan pengambilan informasi. Lyonita dan Budiastuti (2012) 

mengatakan bahwa sangat menguntungkan bila memiliki suatu produk yang 

memiliki citra merek yang baik dan oleh sebab itu perusahaan harus terus 

menjaga dan mempertahankan citra merek secara terus menerus. 

Handoko (2002) kualitas produk adalah suatu kondisi dari sebuah 

barang berdasarkan pada penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur 

yang telah ditetapkan dan kualitas produk ditentukan oleh tolak ukur 

penilaian, semakin sesuai dengan standar yang ditetapkan dinilai semakin 



2 

 

berkualitas. Sutantio (2004), menyatakan bahwa persepsi kualitas produk dan 

kredibilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas merek 

ekstensi. Selanjutnya didapatkan hubungan yang positif antara persepsi 

kualitas merek ekstensi terhadap minat beli konsumen. 

Yamit (2010) mengatakan bahwa kualitas layanan adalah sekelompok 

manfaat yang berdaya guna baik secara eksplisit maupun implisit atas 

kemudahan untuk mendapatkan barang maupun jasa layanan. Magdalena 

(2004), kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen. 

Apabila kualitas layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika kualitas layanan 

diterima melampaui harapan konsumen maka kualitas layanan dipersepsikan 

sebagai kualitas yang baik. Sebaliknya, jika kualitas layanan yang diterima 

lebih rendah daripada yang diharapkan konsumen, maka kualitas layanan 

dipersepsikan buruk. 

Minat beli konsumen merupakan pernyataan mental dari konsumen 

yang mengambarkan rencana pembelian produk dengan merek tertentu 

(Adriansyah &Aryanto, 2012). Dalam pencapaiannya konsumen akan 

melakukan sebuah proses pencarian informasi tentang produk yang dimaksud. 

Menurut Afianka (2012), minat beli konsumen mampu menciptkan motivasi 

yang terekam dalam benak konsumen dan menjadi suatu keinginan yang 

sangat kuat. Ketika konsumen harus memenuhi kebutuhannya, mereka akan 

mengaktualiksasikan apa yang ada di dalam benaknya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian yang dibahas dari latar belakang diatas, maka dapat 

diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen pada 

brand Bakso Alex? 

2. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen 

pada brand Bakso Alex? 

3. Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap minat beli konsumen 

pada brand Bakso Alex? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen 

pada brand Bakso Alex. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 

konsumen pada brand Bakso Alex. 

3. Untuk menganlisis pengaruh kualitas layanan terhadap minat beli 

konsumen pada brand Bakso Alex. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat memahami lebih lanjut mengenai 

ilmu pengetahuan, khususnya Manajemen Pemasaran terutama bagi 

akademisi yang ingin menganalisis pengaruh citra merek, kualitas produk 

dan kualitas layanan terhadap minat beli konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan konsumen 

dalam mengevaluasi citra produk brand Bakso Alex melalui citra 

merek, kualitas produk dan kualitas layanan. 

b. Sebagai wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang 

pemasaran khusus nya mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat beli konsumen. 

 


