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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam persaingan industri pangan di Indonesia saat ini menjanjikan 

suatu peluang dan tantangan baru dimana suatu segmen pasar yang dimiliki 

oleh perusahaan dapat menyebar luas, keadaan ini mengakibatkan persaingan 

bisnis yang semakin kuat. Banyak perusahaan berlomba untuk menarik 

perhatian konsumen dari pesaing dengan tujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan citra perusahaan. Menurut Kotler (2000), Cara yang dilakukan 

untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan satu bisnis adalah dengan 

melakukan kegiatanb pemasaran.Kegiatan pemasaran yang saat ini sedang 

gencar untuk bersaing adalah dalam bidang industri makanan. 

Banyak perusahaan yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi 

pertama pada kedudukan Best Brand Industri Makanan.Salah satu produk 

makanan yang memiliki potensi pemasaran cukup baik adalahmie instan.Sifat 

yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk 

bungkus, warna,  harga, prestise perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan keinginan kebutuhannya. Lupiyoadi (2001: 158) 

menyatakan bahwa: “Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas”.  Seperti 

halnya Mie Sedaap yang merupakan salah satu merek yang mampu mencuri 

perhatian konsumen dan para pesaingnya serta memiliki kualitas yang baik 

dimata pelanggan. 
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Namun sebuah citra merek juga dapat mempengaruhi para konsumen  

dalam melakukan pembelian. Merek dapat melekat dibenak konsumen dengan 

baik, apabila merek tersebut dapat memberikan kualitas yang baik kepada 

konsumen. Sebuah merek yang bagus baiknya mencerminkan kualitas namun 

bukan berarti merek yang menciptakan kualitas karena menurut Kotler (dalam 

Simamora, 2003: 10) kualitas adalah sesuatu yang diciptakan di pabrik 

sedangkan merek diciptakan dibenak konsumen. Sehingga para 

penjual/produsen harus dapat menamkan sebuah citra merek yang positif guna 

untuk meyakinkan para konsumen dalam melakukan pembelian produk 

tersebut. Namun, perusahaan juga harus melakukan ekspansi  dalam hal 

promosi penjualan. Seperti halnya perusahaan Wings Food, dalam menarik 

konsumen perusahaan Mie Sedaap melakukan eventevent yang dimana 

perusahaan tersebut juga untuk mempromosikan produk baru dari Wings 

Food. 

Tujuan promosi penjualan menurut Machfoedz (2010: 32) dapat 

disebutkan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, 

mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk 

produk yang telah dikenal secara luas, menginformasikan kepada konsumen 

tentang peningkatan kualitas produk, mengajak konsumen untuk mendatangi 

toko tempat penjualan produk, dan memotivasi konsumen agar membeli suatu 

produk. Karena keputusan pembelian konsumen dapat timbul dan berkembang 

menjadi tingkatan pembelian produk apabila adanya kejelasan yang baik 

terhadap suatu produk di pasaran. 
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Namun hal yang paling terpenting merupakan keputusan konsumen 

untuk membeli produk tersebut atau tidak. Karena keputusan pembelian 

didefinisikan sebagai tindakan nyata, dan merupakan mutu tindakan yang 

meliputi keputusan tentang jenis produk, merek harga, kualitas, kuantitas, 

waktu pembelian dan cara pembayaran (Basu Swastha, 

2003:102).Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN  HARGA 

TERHADAP MINAT BELI PRODUK MIE INSTAN INDOMIE (Studi 

Kasus  pada Konsumen Mie instan indomie di surakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  kualitas harga  berpengaruh terhadap minat beli konsumen  pada 

produk mie instan indomie? 

2. Apakah brand image (citra merek)  berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen  pada produk mie instan indomie? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen  pada produk 

mie instan indomie? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sebuah arahan yang menjadi pedoman 

pada setiap penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan 

penelitian yang dirumuskan. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis, menguji dan membuktikan pengaruh citra merek 

terhadap minat beli konsumen. 
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2. Untuk menganalisis, menguji dan membuktikan pengaruh kualitas produk 

terhadap minat beli konsumen. 

3. Untuk menganalisis, menguji dan membuktikan pengaruh harga terhadap 

minat beli konsumen. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya di bidang 

ilmu manajemen pemasaran mengenai variabel kualitas produk,citra merek, 

dan harga. 

2. Menjadi referensi atau sebagai acuan pembaca dan peneliti-peneliti 

berminat melakukan penelitian dengan objek yang sama dan topik yang 

sama dimasa berikutnya. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pertimbangan dalam minat 

beli Produk mie instan indomie berdasarkan dari segi kualitas produk,citra 

merek,dan harga. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembacaan, secara umum penelitian ini 

akan dibuat dalam 5 bab, yang terdiri: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan, dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN  PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian, seperti 

pengertian minat beli, citra merek, kualitas produk, hraga, penelitian 
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terdahulu, kerangka penelitian teoritis,hipotesis dan dimensionalisasi 

variabel. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi 

dan penelitian sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi responden, deskripsi hasil tanggapan 

responden,analisis data, dan interpensi hasil. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang hasil penelitian, saran, kebijakan untuk perusahaan, 

keterbatasan penelitian dan saran untuk yang akan datang. 




