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BAB I 

PENDAHLUAN  

 

A. Latar Belakang 

Perdagangan makanan khas untuk oleh-oleh atau untuk dikonsumsi sendiri, 

saat sekarang ini semakin melonjak pembelinya setiap musim liburan datang. 

Persaingan penjualan produk makanan khas ini tidak hanya dilakukan oleh satu 

produsen saja yang selama ini merajai pangsa pasar makanan khas di Yogyakarta, 

tetapi yang dilakukan oleh produsen makanan khas yang lain bermunculan di 

Yogyakarta yang sepertinya selalu mengekor gerak-gerik produsen makanan khas 

yang sudah terkenal, terlihat dari beberapa merk makanan khas yang mulai 

menjamur. Harus diakui, kebanyakan bentuk fisik dari produk makanan khas yang 

dijual seseorang sangat mirip dengan prototipe makanan khas yang sudah terkenal 

atau sudah mempunyai nama. Pada tahap awal, semuanya masih mencoba 

memasarkan jenis makanan yang sama tapi belakangan ini banyak produsen yang 

sudah menjual makanan baru dari luar daerah tapi menggunakan merk dagang yang 

diinginkan penjual (San, 2007). 

Seseorang yang menjual produk dengan prototipe makanan khas yang sudah 

terkenal atau sudah mempunyai nama merupakan suatu permasalahan munculnya 

saingan yang meniru produk tanpa diketahui kualitasnya. Apabila peniruan produk 

ini dibiarkan akan merugikan perusahaan yang telah memproduksi dan konsumen. 

Ada kemungkinan besar penghasilan produsen yang ditiru produknya menurun. 

Sedangkan bagi masyarakat atau konsumen yang membeli produk tiruan akan 

dirugikan karena salah membeli produk. Dalam hal ini produsen makanan khas 
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dituntut untuk lebih memperhitungkan kebutuhan dan motivasi apa saja yang 

mendasari perilaku konsumen, yang akan memungkinkan para pemasar untuk 

memahami dan meramalkan perilaku konsumen.  

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang muncul saat individu 

memilih, menggunakan dan membuang produk ataupun jasa untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya (Swasta dan Irawan, 1998). Peranan perilaku 

konsumen adalah penting, karena produsen akan mempunyai pandangan yang lebih 

luas dan akan mengetahui peluang baru yang berasal dari belum terpenuhinya 

kebutuhan konsumen, untuk keperluan tersebut, maka tahap pertama yang harus 

dipahami oleh para produsen adalah variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. Dalam hal ini yang penting untuk dipertahankan adalah faktor-

faktor apa saja yang dapat menstimulir konsumen untuk membeli suatu barang 

(Fatchurrohman, 2004).  

Nama makanan khas yang sudah terkenal dapat menarik minat membeli 

konsumen. Konsumen akan lebih puas apabila mendapat suatu produk yang asli. 

Memang agak sulit mengetahui alasan yang mendasari mengapa seseorang 

melakukan pembelian. Banyak sebab atau alasan yang melatar belakangi antara 

orang yang satu dengan yang lain akan berbeda dalam memberikan alasan mengapa 

melakukan pembelian suatu barang. Selain masalah karakteristik penjualnya dalam 

melayani pembeli, minat membeli yang terdapat dalam diri seseorang tidak terlepas 

dari hasil produk itu sendiri.  

Kotler (1999) memberikan gambaran bahwa minat membeli seseorang 

adalah hasil dari proses asosiasi dengan lingkungannya. Minat membeli seseorang 

bisa dilihat dari hasil pengalaman yang menarik tentang suatu toko dan memberikan 
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kesan yang mendalam. Maka individu akan termotivasi untuk mengukur lagi 

pengalaman membelinya terhadap toko yang memberikan kepuasan tersebut. Situasi 

seperti di atas dapat di temukan disekitar masyarakat terutama persaingan antara 

pedagang makanan khas di Yogyakarta.  

Minat adalah sesuatu yang sulit untuk di mengerti karena minat  berbeda 

untuk setiap orang. Minat  akan dapat diketahui ketika seseorang telah 

mengkonsumsi barang yang dibelinya melalui pelayanan yang diterima ketika 

pembelian barang. Berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki maka pembeli 

biasanya akan terpenuhi kepuasannya terhadap suatu produk, sehingga 

menimbulkan kesetiaannya pada pedagang tertentu  (Suntara, 1998). 

Konsumen biasanya akan membeli barang pada pedagang yang produknya 

mempunyai kualitas yang bagus menurut pandangan konsumen itu sendiri sehingga 

konsumen akan merasa puas setelah membelinya. Pandangan tentang kualitas suatu 

barang bisa berbeda dari konsumen satu dengan konsumen lain, hal ini terjadi 

karena konsumen mempunyai persepsi yang berbeda tentang kualitas produk. 

Kualitas produk atau barang didefinisikan sebagai wujud total dan karakteristik 

barang yang memiliki kemampuan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan. 

Kotler (1999) memberikan gambaran bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri serta 

sifat dari suatu barang yang berpengaruh untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan. Dalam hubungannya dengan minat membeli, kualitas yang berorientasi 

pada pelanggan adalah jika kualitas suatu barang dapat memenuhi harapan 

pelanggan sehingga konsumen akan terus membeli produk tersebut. 

Baik buruknya suatu kualitas barang memang dapat mempengaruhi minat 

membeli konsumen. Konsumen akan menganggap jika pedagang yang menjual 
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barang tidak memperhatikan kualitas barangnya maka konsumen menjadi tidak 

berminat untuk membeli pada pedagang itu lagi sehingga konsumen  akan beralih 

pada pedagang lain yang menjual barang dengan kualitas barang yang baik. 

 Penulis memilih produk makanan khas Jogja Bakpia Pathok 75 dikarenakan 

selama ini sebagian masyarakat  menganggap bahwa kualitas dari makanan khas 

Jogja Bakpia Pathok 75 lebih baik apabila dibandingkan dengan produk sejenis 

lainnya. Bakpia Pathok merupakan salah satu makanan khas dari Yogyakarta yang 

terbuat dari tepung terigu, kacang, hijau, dan gula. Bakpia Pathok di buat di desa 

Pathok sejak tahun 1970-an. Rasa Bakpia Pathok yang khas dan berbeda dengan 

bakpia lainnya membuat produk Bakpia Pathok dikenal oleh konsumen luas. 

Konsumen selama ini, baik dari daerah Yogyakarta maupun luar daerah telah 

mengenal Bakpia Pathok 75. Di sisi lain, bermunculan orang menjual bakpia yang 

bentuknya mirip dengan Bakpia Pathok 75. Kemiripan bentuk produk membuat 

perusahaan berusaha mempertahankan hasil produk dengan cara meningkatkan 

kualitas rasa dengan bahan-bahan pilihan untuk membuat bakpia (Hasil wawancara 

Pra penelitian dengan manager Bakpia Pathok 75, Dwi Yuniyati, 2008).    

Schiffman dan Kanuk (Cahyono, 1998) menyatakan bahwa konsumen 

cenderung menilai kualitas suatu produk berdasarkan faktor-faktor yang 

diasosiasikan oleh konsumen terhadap produk. Faktor tersebut dapat bersifat 

instrinsik yaitu karakteristik produk seperti ukuran, warna, rasa atau aroma dan 

faktor ekstrinsik seperti harga, citra toko, citra merk dan pesan promosi. Apabila 

atribut-atribut yang terdapat dalam suatu produk itu sesuai dengan apa yang 

diinginkan konsumen maka ini akan menimbulkan minat membeli.  
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Minat membeli yang muncul pada seorang konsumen sering kali bukan 

hanya didasarkan pada pertimbangan kualitas dari produk atau jasa tersebut, tetapi 

ada dorongan-dorongan lain yang menimbulkan keputusan dalam pembelian suatu 

barang atau jasa seperti kebudayaan, kelas sosial, keluarga, pengalaman, 

kepribadian, sikap, kepercayaan diri, konsep diri dan sebagainya. Keputusan 

konsumen untuk membeli barang atau jasa, sering juga didasarkan atas 

pertimbangan yang irrasional, dalam artian karena barang tersebut akan dapat 

meningkatkan harga dirinya, supaya tidak ketinggalan jaman, dikagumi, dianggap 

sebagai kelas tertentu, dan sebagainya (Fatchurrohman, 2004). 

Aspek penting dalam kualitas meliputi pertanyaan mengenai “Apakah suatu 

produk atau jasa tersebut memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan?” 

Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau 

jasa. Para pakar pun berbeda-beda dalam mendefinisikan kualitas, salah satunya 

adalah menurut Goetsch dan Davis (Tjiptono dan Diana, 2001) mendefinisikan 

bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Adanya konsep tentang penilaian suatu kualitas produk lebih didasarkan dari 

terbentuknya persepsi seseorang terhadap produk tersebut. Sedangkan untuk 

persepsi terhadap kualitas produk sendiri dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan (Durianto dan 

Sitinjak, 2001). Karena persepsi terhadap kualitas merupakan persepsi dari 

pelanggan, maka tidak dapat ditentukan secara obyektif. Persepsi pelanggan akan 
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melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. 

Persepsi terhadap kualitas suatu produk perlu dinilai berdasarkan 

sekumpulan kriteria yang berbeda karena mengingat kepentingan dan keterlibatan 

konsumen berbeda-beda. Persepsi terhadap kualitas mencerminkan perasaan 

konsumen yang secara menyeluruh mengenai suatu merk. Dalam konsep perilaku 

konsumen persepsi terhadap kualitas dari seorang konsumen adalah hal yang sangat 

penting, produsen berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk dapat menghasilkan 

suatu produk atau jasa yang bagus menurut konsumen (Suhartanto dan Nuralia 

2001).  

Sebuah perusahaan produsen barang sebagai dunia bisnis yang 

mengutamakan penciptaan, pelayanan, dan pengembangan nilai serta kualitas selalu 

berhubungan dengan peran konsumen. Itu semua terutama didasarkan pada suatu 

penerimaan bahwa sebenarnya baik buruknya  nilai dan kualitas barang dagangan itu 

ditentukan oleh konsumen. “Konsumen adalah dewa” merupakan sentimen yang 

mendukung strategi terbaik untuk kepedulian perusahaan dan konsumen. Disini 

produsen tidak sekedar membuat barang, tidak pula asal melancarkan promosi.  

Seharusnya produsen bersikap yang lebih baik dengan cara memperhatikan 

keinginan konsumen, produsen tidak lagi melihat cermin tetapi dia melihat jendela. 

Melihat jendela berarti dia memperhatikan orang yang berada di luar bagaimana 

gerak gerik, perilaku, dan kebiasaan, selera konsumen. Jadi produsen tidak hanya 

melihat kebutuhan konsumen tetapi memperhatikan keinginan konsumen. 

Konsumen tidak sekedar membeli fisik produk tetapi mengharapkan sesuatu 

yang lain yang diharapkan setelah membeli barang tersebut, bahwa apa yang 
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diinginkan oleh konsumen adalah sesuatu yang bermakna dari hal yang dijanjikan 

kepada mereka yaitu perasaan kenyamanan dan kegembiraan yang utuh yang bukan 

berasal dari sekedar basa basi. Minat membeli adalah hal-hal yang mendorong 

seorang konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu berbelanja di tempat 

atau dari penjual tertentu. Keputusan membeli ditentukan oleh kombinasi hasil 

pertimbangan beberapa jenis minat. Sudah tentu semakin banyak minat pembelian 

konsumen sasaran dapat dipenuhi oleh seorang pedagang, semakin banyak pula 

konsumen bersedia membeli produknya dan mungkin menjadi pelanggan.  

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam 

minat membeli bakpia Pathok 75 di Yogyakarta mengalami penurunan. Menurunnya 

minat membeli Pathok 75 masyarakat di Yogyakarta karena adanya peniruan bentuk 

produk bakpia Pathok 75 dengan kualitas yang berbeda yang membuat pembeli 

merasa tertipu membeli Pathok 75 karena rasa dan tahan lama produk tidak sesuai 

yang diharapkan sehingga timbul persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas 

Pathok 75. Di sisi lain, perusahaan yang produk bakpia Pathok 75 berusaha untuk 

untuk menarik minat membeli pada masyarakat dengan strategi kualitas barang. 

Karena bakpia Pathok 75 banyak ditiru oleh perusahaan lain yang kurang kualitas 

menimbulkan minat beli masyarakat terhadap bakpia Pathok 75 menurun.  

Sejalan dengan peermasalahan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan 

peneliti adalah apakah ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas barang 

dengan minat membeli Bakpia Pathok 75 di Yogyakarta ? Sehubungan dengan 

pertanyaan peneliti tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kualitas dengan Minat Membeli 

Bakpia Pathok 75 di Yogyakarta”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kualitas dengan minat 

membeli Bakpia Pathok 75 di Yogyakarta.  

2. Untuk mengetahui tingkat persepsi terhadap kualitas Bakpia Pathok 75.  

3. Untuk mengetahui tingkat minat membeli Bakpia Pathok 75. 

4. Untuk mengetahui besar sumbangan efektif persepsi terhadap kualitas terhadap 

minat membeli Bakpia Pathok 75. 

 
                                              C.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan pada pihak-

pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, yaitu 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi pembeli 

terhadap kualitas barang, dan minat membeli. 

b. Bagi pedagang atau perusahaan yang menghasilkan produk dapat membantu 

perusahaan untuk dapat lebih meningkatkan persepsi di masyarakat tentang 

kualitas produk mereka secara positif. Seperti mempergunakan bahan-bahan 

produk yang berkualitas baik sehingga hasil produk juga berkualitas dan 

diharapkan pembelian akan dilanjutkan dengan minat untuk pembelian ulang. 

c. Bagi konsumen sebagai pengguna hasil produk produk dapat dijadikan informasi 

tentang hubungan antara persepsi terhadap kualitas dengan minat membeli 

sehingga dapat membantu konsumen dalam menentukan kualitas produk untuk 

menumbuhkan minat beli produk.   




