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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Usaha yang semakin pesat, mengakibatkan persaingan yang 

cukup ketat antar perushaan. Salah satunya dibidang usaha yang saat ini mulai 

berkembang adalah produk makanan yaitu roti. Sudah banyak Perusahaan yang 

memproduksi roti cukup besar di indonesia.Saat ini pasar roti Indonesia memiliki 

Potensi yang besar bagi para pelaku bisnis, karena walaupun roti bukan makanan 

pokok, permintaan akan roti terus meningkat. Peningkatan permintaan roti ini 

diikuti dengan semakin berkembangnya industri roti,kue kering, dan sejenisnya. 

Seiring dengan berkembangnya industri roti di Indonesia semakin banyak pula 

pemain dalam bisnis sehingga persaingan di pasar semakin ketat. Ketatnya 

persaingan bisnis roti ini dapat dilihat dari beberapa pemain bisnis roti Indonesia 

antara lain roti dengan merek Sari Roti , Lauw, Sharon, Bread Talk, Holland 

Bakery Dan masih banyak lagi. Sari Roti merupakan produk dari PT.Nippon 

Indosari Corpindo Tbk (NIC).  

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan konsumen memilih produk Sari 

Roti sebagai pilihanya antara lain atribut - atribut yang terdapat pada produk Sari 

Roti  yaitu harga, kualitas, dan citra merek. Tjiptono (2008:104) mengungkapkan 

bahwa atribut produk merupakan unsur - unsur produk yang dianggap penting 

oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
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Beberapa merek yang memiliki kualitas yang relatif sama dapat memiliki  

kinerja yang berbeda-beda di pasar karena perbedaan pesepsi yang tertancap di 

benak konsumen. Oleh karena itu suatu merek dirancang perusahaan harus dapat 

memenuhi apa yang dibutuhkan  dan diinginkan konsumen serta dikomunikasikan 

dengan baik, sehingga pada saat konsumen membutuhkan produk tertentu, maka 

konsumen akan memutuskan produk dengan merek tersebut yang menjadi pilihan 

utama untuk dibeli. 

Merek (brand) bukanlah sekedar nama, istilah (term), tanda (sign), simbol 

atau kombinasinya. Lebih dari itu merek adalah janji perusahaan secara konsisten 

memberikan features, benefits, dan services kepada para pelanggan dan janji 

inilah yang membuat masyarakat luas mengenal merek tersebut, leih dari yang 

lain, dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa citra merek dapat memberikan 

keyakinan  bagi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. 

Semakin banyak industri roti yang berkembang, mengahruskan pihak sari 

roti membuat strategi-strategi yang tepat untuk menarik konsumen .Salah satunya 

adalah dengan membangun kepercayaan konsumen dan selalu memberikan 

jaminan dari produk yang mereka jual. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga 

kualitas produk sari roti dengan bahan baku yangbermutu tinggi,halal,dan mejaga 

proses produksi agar tidak rusak. Kualitas merupakan salah satu faktor yang 

menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk, selain itu 

kualitas merupakan salah satu alat pemasaran yang penting. 

Kebijakan penetapan harga selalu dikaitkan dengan apa yang di terima oleh 

konsumen. Dari sudut pandang Konsumen, harga seringkali digunakan sebagai 
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indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasa 

atas suatu produk. Dalam situasi tertentu konsumen sangatlah sensitif terhadap 

harga ,sehingga harga yang relatif tinggi dibandingkan  para pesaingnya dapat 

mengeleminasi produk dari pertimbangan konsumen akan tetapi, dalam kasus 

lainnya harga dapat dipergunakan sebagai indikator kualitas produk, dengan hasil 

bahwa harga yang lebih tinggi dipandang positif oleh segmen tertentu. Dalam 

persaingan seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk menawarkan produk 

yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih dengan kualitas bagus dan terpercaya, 

maka produk akan senantiasa tertanam di benak konsumen, karna konsumen 

bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas.  

Peneliti menemukan sebuah kasus pemboikotan produk sari roti yang 

dilakukan oleh netizen atau masyarakat terkait aksi damai 212 yang terjadi pada 

tahun 2016, Pemboikotan terjadi sebab pernyataan resmi yang di keluarkan PT. 

Nippon Indosari Corpindo Tbk tentang posisinya dalam aksi damai 212 terkait 

pembagian roti gratis sari roti untuk pesrta aksi damai 212 yang menjadi viral 

namun setelah diklarifikasi justru berbalik arah dan memunculkan berbagai 

spekulasi masyarakat (www.tribunnews.com 2016). 

Salah satu distributor sari roti di Pekanbaru yaitu CV. Makini Putra Mandiri   

yang berlamat di Kecamatan Tampan Jl. Tuah Karya, Menurut data penjualan 

mereka pada Produk Sari Roti  mengalami peningkatan penjualan berikut adalah 

penjualan salah satu distributor sari roti di pekanbaru : 

 

 

http://www.tribunnews.com/
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Tabel 1.1 

Data Penjualan Sari Roti CV.MPM 

No Tahun Volume Penjualan Persentase % 

1 2012 323.725 17,45 

2 2013 347.463 18,75 

3 2014 381.751 20,60 

4 2015 392.739 21,20 

5 2016 407.832 22 

Total 1.853.060 100 

Sumber: CV.MPM, Pekabaru,2017 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penjualan produk Sari Roti pada tahun 

2012 sebesar 323.725 bungkus atau 17,45% dan pada tahun 2013 penjualannya 

mengalami kenaikan dari 323.725 bungkus menjadi 347.463 dengan persentase 

sebesar 18,75%  yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. pada tahun 2014 

penjualan kembali naik dengan penjualan sebesar 381.751 dengan persentasenya 

sebesar 20,60%. Datapada tahun 2015 menunjukan penjualan sebesar 392.739 

bungkus dengan persentase 21,20%  lebih tinggi dari tahun sebelumnya . Dan data 

terakhir pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan penjualan sejumlah 15.093 

bungkus dari 392.739 menjadi 407.832 bungkus dengan persentase 22%. Dari 

penjualan 5 tahun terakhir dapat dilihat bahwa setiap tahun nya produk sari roti 

mengalami peningkatan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa produk sari roti 

disukai oleh banyak kalangan dan menjadi pilihan ketika membeli produk roti. 

Fenomena ini bisa disebabkan oleh produk sari roti yang sudah dikenal sebagai 

roti yang mempunyai nama besar dengan citra kualitas dan purna jual yang tinggi 

dibandingkan produk roti yang lain. 

Peneliti memilih Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sebagai lokasi penelitian dan 



 5 

mahasiswanya sebagai objek penelitian karena sebagai mahasiswa mereka sudah 

lebih bijak dalam memilih produk yang baik untuk digunakan.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang,maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian  ini 

adalah: 

1. Apakah Harga  berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

pada produk Sari roti di kalangan Mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu 

sosial uin suska riau ? 

2. Apakah Kualitas produk  berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada produk Sari roti di kalangan Mahasiswa fakultas ekonomi 

dan ilmu sosial uin suska riau? 

3. Apakah Citra merek  berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada produk Sari roti di kalangan Mahasiswa fakultas ekonomi 

dan ilmu sosial uin suska riau? 

4. Apakah Harga, Kualitas Produk dan citra merek berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian pada produk Sari roti di kalangan 

Mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh Harga secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada produk Sari roti di kalangan Mahasiswa fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk Sari roti di kalangan Mahasiswa 

fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Citra Merek secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk Sari roti di kalangan Mahasiswa 

fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Harga, Kualitas produk, dan Citra Merek 

secara simultan terhadap keputusan pembelian pada produk Sari roti di 

kalangan Mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk menerapkan dan menggunakan teori-teori 

yang didapat dibangku kuliah khususnya ilmu manajemen pemasaran 

tentang harga, kualitas produk, citra merek dan keputusan pembelian 

dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperdalam ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai 

pembanding dan revisi bagi pembaca  yang ingin melaksanakan 

penelitian selanjutnya di bidang pemasaran. 

 

 



 7 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

perusahaan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Harga, 

kualitas produk, dan citra merek yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen, sehingga dapat diimplementasikan dalam 

menentukan strategi yang harus ditetapkan perusahaan dalam 

menentukan strategi yang harus di tetapkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan penjualannya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab yang secara rinci sebagai 

berikut sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

  Bab ini berisi tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang 

merupakan dasar dalam melakukan penelitian atas permasalahan 

yang dibahas yaitu : pengertian pemasaran, pengertian manajemen 

pemasaran,  pengertian harga,pengertian kualitas produk pengertian 

citra merek, pengertian keputusan pembelian dan penelitian 

terdahulu. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang metode , yaitu : 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang mekonsumsi produk sari roti. 

 

BAB V       :    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan membahas dan menguraikan mengenai hasil 

dari penelitian pengaruh harga, kualitas produk dan citra merek 

terhadap keputusan pembelian pada produk sari roti 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang penulis berikan kepada pihak perusahaan. 


