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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Citra merupakan awal dari kesan sesorang mempunyai kecenderungan untuk 

menciptakan kesan yang selanjutnya menjadi proses kreatif dimana kesan di perinci, di 

mantabkan dan di atur. Citra merupakan sasaran utama dari kegiatan kehumasan namun 

citra merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi wujudnya bisa di rasakan dari hasil penilaian 

baik atau buruk (Ruslan, 2010: 76) 

Sebuah produk di buat oleh produsen di keluarkan adanya permintaan dari 

masyarakat (konsumen) untuk dapat memenuhi kebutuhan. Sesuai dengan hukum 

ekonomi semakin banyak permintaan maka produk akan tetap di produksi sesuai dengan 

permintaan pasar. Dengan adanya permintaan dari masyarakat yang semenarik 

meningkat, para produsen juga di tuntut kejelian dalam melihat hal ini. Pada dasarnya 

perilaku konsumen merupakan proses memilih, membeli dan menggunakan produk untuk 

memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen adalah proses seorang konsumen dalam 

memebuat keputusan pembelian, juga menggunakan dan mengatur barang dan jasa yang 

di beli, juga termasuk faktor-faktor yang memepengaruhi keputusan pembelian dan 

penggunaan produk.  

Persaingan di dunia perdagangan dewasa ini menunjukkan gejala persaingan 

semakin erat. Misalya semua orang pasti tau dan sangat menginginkan ice cream. 

Macam-macam ice cream sangat beraneka ragam jenis dan merek. Ice cream adalah 

sebuah makanan yang berupa ice yang memeliki banyak varian rasa terutama susu dan 
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cokelat. Harga ice cream sangat murah dan sangat terjangkau. Ice cream ini sangat di 

minati setiap lelaki maupun wanita, anak-anak maupun orang tua pasti sangat menyukai 

ice cream.  

Berbgai merek ice cream yang muncul di pasaran membuktikan bahwa ice cream 

sangat di minati di kalangan masyarakat. Setiap merek ice cream memiliki cita rasa yang 

berbeda di setiap masyarakat. Salah satu contoh merek ice cream yang cukup terkenal di 

pasaran saat ini adalah Ice Cream Magnum. 

Magnum adalah vanilla stick ice cream yang dilapisi dengan dark chocolate. Es 

cream Magnum sudah mulai diperkenalkan di Indonesia tahun 1994, sebagai salah satu 

varian produk ice cream Wall’s. Kala itu PT.Unilever sebagai penghasil ice cream Wall’s 

memperkenalkan ice cream Wall’s untuk anak-anak yang bernama Paddle Pop juga 

diminati oleh remaja. Namun dalam perjalanannya, ice cream untuk anak-anak (Paddle 

Pop) lebih disukai, hal ini membuat pihak perusahaan ice cream Wall’s di Indonesia 

berfokus hanya menggarap pasar anak-anak. 

Ice cream Magnum di Indonesia membidik pasar untuk remaja dan dewasa muda. 

Awalnya karena ice cream untuk anak-anak jauh lebih diminati. Magnum untuk remaja 

dan dewasa tidak banyak disentuh oleh Unilever. Namun di akhir November 2010, ice 

cream Magnum tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan dikalangan anak muda dan dewasa. 

Magnum sulit ditemukan di pasaran, padahal pihak Unilever tengah meluncurkan 

kembali dengan suasana komunikasi yang penuh gegap gempita, Semakin banyak dicari, 

semakin banyak konsumen yang penasaran dan memburunya. 



3 
 

Hal ini berawal dua tahun yang lalu pihak Unilever melihat bahwa orang dewasa 

di Indonesia mulai mencari ice cream untuk dessert di restoran, menurut Unilever 

“Magnum” yang paling tepat untuk segmen orang dewasa. Berdasarkan riset Unilever, 

orang dewasa ternyata ingin mendapatkan produk dengan kualitas baik yang bisa 

menghadirkan sensasi ketika dikonsumsi, karena itu kualitas Magnum juga harus 

ditingkatkan. Kualitas coklat Belgiumnya harus dimunculkan, sesuai dengan yang 

dipasarkan di Eropa. Pemasaran akan sukses jika produknya winning product (menurut 

Unilever).  

Slogan citra yang digaungkan adalah “it made from Belgium Chocolate”. 

Penanganan Magnum harus berbeda, karena Magnum tergolong produk premium tetapi 

masal, maksudnya sebagai merek ice cream, ia menyentuh kalangan premium, karena 

diasosiasikan dengan hal-hal yang premium, tetapi bersifat masal karena akan 

didistribusikan ke seluruh Indonesia. 

Secara kualitas produk Magnum tidak kalah dengan produk mahal dan berkelas, 

tetapi affordable dan accesable. Magnum ikut dalam distribusi Wall’s, namun hanya 

tersedia pada outlet terpilih yang sesuai dengan segmen yang dituju. Strategi berikutnya 

bagi Magnum adalah pembelian ice cream Magnum yang tergolong impulse buying 

menjadi repeat buying, tentunya dibarengi dengan promosi dan distribusi yang siaga. Hal 

in terbukti (sumber Unilever) bahwa di bulan kedua setelah akhir November 2010 hal ini 

menjadi bahan pembicaraan, bahkan distribusi Magnum naik tujuh kali lipat 

(http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2011/03/08/magnum-hmmmmm-sulit-dicari-nih-

dapat-dimana/,18 Juni 2011,20.29). 
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Dalam penelitian ini, peneliti meneliti Mahasiswa Komunikasi angkatan 2008 

yang mengkonsumsi ice cream magnum. Hal ini di karenakan fenomena yang terjadi 

pada produk ice cream magnum yang berhasil menghipnotis konsumen untuk berburu 

membeli ice cream magnum.  

Efek luar biasa yang terjadi pada fenomena ice cream magnum ini adalah 

magnum yang sebelumnya selalu ada di kulkas wall’s kini sangat susah di cari. Mulai 

minimarket sampai warung yang berada di perkampungan. Bahkan di salah satu 

minimarket terpasang tulisan “stok kosong”. Ini membuktikan ice cream magnum 

berhasil memikat konsumen yang membelinya. 

Popularitas Magnum sebagai produk unggulan ice cream di Indonesia sangat di 

rasakan awal tahun 2011 ini. Akan tetapi ibarat pepatah, makin tinggi sebatang pohon 

makin kencang pula angin yang menerpanya. Salah satu merek ice cream ternama di 

Nusantara ini tengah tersandung isu. Baru enam bulan merebut hati konsumen, ice cream 

Magnum diisukan mengandung minyak babi. (http://immppg.blogspot.com/,selasa 17 

Mei 2011,18.37) 

Kesimpangsiuran adanya unsur lemak babi dalam ice cream Magnum di 

alamatkan pada tulisan E472. Masyarakat awam termasuk isu bahwa kode E tersebut 

bermakna “ mengandung minyak Babi” padahal sebenarnya kode E tersebut adalah kode 

untuk bahan tambahan atau aditif makanan yang telah di kaji oleh Uni Eropa. Sebenarnya 

kode E472 pada ice cream Magnum adalah sebuah kode untuk menandai klasifikasi 

bahan pangan. 
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Menurut Ir. Lukmanul Hakim, M.Si Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

obatan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengatakan bahwa benar 

pada kemasan produk Magnum terdapat kode E472 yang berarti pengelmusi. Namun 

Emulsifier yang di pakai bukan berasal dari babi melainkan dari bahan lemak tumbuhan 

tersebut LPPOM MUI memberikan label Halal pada ice cream Magum. Pada kasus ice 

cream Magnum sampai sekarang tidak terindikasi di temukannya unsure minyak babi. 

(Hidayatullah.com/selasa, 17 Mei2011,18.50) 

Jadi logikanya, kalau suatu perusahaan tengah mengalami “krisis kepercayaan” 

dari public atau masyarakat umum, maka akan membawa dampak negatif terhadap 

citranya. Bahakan akan terjadi penurunana citra sampai pada titik yang paling rendah 

(Ruslan, 2010: 76) 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah seberapa besar hubungan 

antara citra produk dengan minat beli konsumen terkait isu kasus kandungan minyak babi 

pada produk ice cream Magnum” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara citra ice cream Magnum terhadap minat beli konsumen terkait isu kasus 

kandungan minyak babi. 
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       D.  Manfaat Penelitian 

D.1 Secara Akademis 

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai referensi pembelajaran bagi 

peneliti selanjutnya dan dapat di gunakan sebagai tambahan ilmu bagi peneliti 

selanjutnya tentang hubungan antara citra produk ice cream Magnum terhadap minat 

beli konsumen terkait isu kasus kandungan minyak babi. 

D.2 Secara Praktis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran atau masukan untuk 

bahan evaluasi tentang citra produk ice cream Magnum terhadap isu kasus kandungan 

minyak babi. 

       E. Tinjauan Pustaka   

E.1 Citra  

E.1.1 Definisi Citra   

Dalam buku Strategi Public Relation karangan Sandra Olover (2007:50), definisi 

citra  adalah suatu gambaran tentang mental, ide, yang di hasilkan oleh imaginasi atau 

kepribadian yang di tunjukkan kepada publik oleh seseorang, organisasi dan sebagainya. 

Dari definisi lain, menurut Muslimin (2004:93), citra adalah tujuan utama dan 

sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak di capai bagi dunia hubungan 

masyarakat atau PR. Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat di 

ukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau 
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buruk. Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya 

datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya. 

Secara garis besar citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang 

terhadap suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek akan 

ditentukan oleh citra objek tersebut yang menampilakan kondisi tertentu.  

E.1.2 Macam-macam Citra  

 Mengutip dari (Rosady Ruslan, 2010), Frank Jefkins mengemukakan ada beberapa 

jenis citra yang di kenal di dunia aktivis hubungan masyarakat (public relation) sebagai 

berikut : 

1. Citra cermin (mirror image) 

Pengertian di sini bahwa citra cermin yang di yakini oleh perusahaan yang 

bersangkutan,terutama para pemimpin yang selalu merasa dalam posisi baik tanpa 

mengacuhkan kesan orang luar. Setelah diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan 

citra di masyarakat ternyata terjadi perbedaan antara yang di harapkan dengan 

kenyataan “citra”negatifnya yang muncul. 

2. Citra kini (current image) 

Citra merupakan kesan yang baik di peroleh dari orang lain tentang 

perusahaan/organisasi atau hal yang lain berkaitan dengan produknya. Berdasarkan 

pengalaman dan informasi kurang baik penerimaanya, sehingga dalam posisi tersebut 

pihak Humas/PR akan menghadapi risiko yang sifatnya permusuhan, kecurugaan, 

prasangka buruk (prejudice), dan hingga muncul kesalahpahaman (misunderstanding) 
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yang menyebabkan citra kini yang di tanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan 

yang negatife di perolehnya. 

3. Citra keinginan (wish image)  

Citra keinginan ini adalah seperti apa yang ingin dan di capai oleh pihak manajemen 

terhadap lembaga/perusahaan, atau produk yang di tampilkan tersebut lebih di kenal 

(good awareness), menyenangkan dan di terima dengan kesan yang selalu positif di 

berikan (take and give) oleh publiknya atau masyarakat umum. 

4. Citra perusahaan (corporate image) 

Jenis citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan 

utamanya, bagaimana menciptakan citra perusahaan (corporate image) yang positif, 

lebih di kenal serta diterima oleh publiknya, mungkin tentang sejarahnya, kualitas 

pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang marketing, dan berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial (social care) sebagainya. Dalam hal ini pihak Humas/PR 

berupaya atau bahkan ikut bertanggung jawab untuk mempertahankan citra 

perusahaan, agar mampu mempengaruhi harga sahamnya tetap bernilai tinggi (liquid) 

untuk berkompetisi di pasar bursa saham. 

5. Citra serbaneka (multiple image) 

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan di atas, misalnya bagaimana 

pihak Humas/PR-nya akan menampilkan pengenalan (awareness) terhadap identitas 

perusahaan, atribut logo, brand’s name, seragam (uniform) para front liner, sosok 

gedung, dekorasi lobby kantor dan penampilan pada profesionalnya. Semua itu 

kemudian diunufikasikan atau diidentikkan ke dalam suatu citra serbaneka (multiple 

image) yang diintegrasi terhadap citra perusahaan (corporate image). 
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6. Citra penampilan (performance image) 

Citra penampilan lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana kinerja atau 

penampilan diri (performance image) para profesional pada perusahaan bersangkutan. 

Misalnya dalam memberikan berbagai bentuk dan kualitas pelayanannya, menyambut 

telepon, tamu, dan pelanggan serta publiknya, harus serba menyenangkan serta 

memberikan kesan yang selalu baik. Mungki masalah citra penampilan ini kurang di 

perhatikan atau banyak di sepelekan orang. Misalnya, dalam hal mengangkat secara 

langsung telepon yang sedang berdering tersebut di anggap sebagai tindakan 

interupsi, termasuk si penerima telepon masuk tidak menyebut identitas nama pribadi 

atau perusahaan bersangkutan merupakan tindakan kurang bersahabat dan melanggar 

etika.  

  E.1.3 Publik sasaran pembentukan citra  

   Perusahaan mungkin tidak bisa memeuaskan semua orang,di Indonesia miasalnya  

yang memiliki tidak kurang dari 200 juta penduduk, yang terdiri berbagai suku, etnis, dan 

bangsa, tingkat intelektualitas, pendidikan serta beragam tingkatan kehidupan sosial,dan 

ekonomi. Mengutip dari (Muslimin,2004: 91-92) untuk membentuk citra perusahaan 

tersebut dapat di bagi beberapa public sasaran sebagai objeknya,antara lain : 

1. Terhadap pemerintah karena sebagai pengelola negara yang sangat menetukan 

eksistensi setiap perusahaan. 

2. Opinion leader yang juga sebagai penentu atau panutan bagi masyarakat lainnya 

mengenai tanggapan poditif atau negatife tentang aktifitas dan operasional 

perusahaan.   
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3. Konsumen atau pengguna jasa yang harus mendapat pelayanan terbaik dan merasa 

nyaman dan puas. 

4. Mitra kerja dan rekanan perusahaan sebagau penunjang berhasil atau tidaknya 

bisnis dan usaha perusahaan. 

5. Para generasi muda sebagai penerus pemimpin bangsa di kemudian hari yang perlu 

mendapatkan pembinaan yang positif. 

6. Publik internal, karyawan, pemilik dan pemegang saham sebagai pengelola atau 

pekerja perlu di perhatikan sebagai penunjang kekuatan dari dalam perusahaan. 

  E.2 Produk   

 E.2.1 Definisi Produk 

  Menurut (Fandy tjiptono, 2003 :95) produk merupakan segala sesuatu yg dapat di 

tawarkan produsen untuk di perhatikan, diminati, dicari, dibeli, digunakan, atau di 

konsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keingianan pasar yang bersangkutan. 

Secara konseptual produk adalah pemahaman subjek dari produsen atau sesuatu yang bisa 

di tawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi 

serta daya beli pasar.  

  Pengembangan suatu produk melibatkan penentuan manfaat yang akan di berikan 

kepada konsumen. Manfaat ini yang di komunikasika dan di serahkan berupa atribut 

produk. Menurut (Kotler dan Armstrong,2001: 354) atribut produk meliputi: kalitas 

produk, fitur produk, dan rancangan. 
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  Jadi dapat di simpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi 

dan memuaskan kebutuhan, baik itu berupa barang atau jasa termasuk didalamnya warna, 

harga, nama baik perusahaan, dan kualitas pelayanan.  

 E.2.2 Jenis-Jenis Produk 

 1. Kualitas produk  

  Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk melaksanakn fungsinya 

termasuk di dalamnya keawetan,kehendak,ketepatan,kemuahan dipergunakan dan di 

perbaiki serta atribut bernilai lainnya (Kotler, 2002:142). Kualitas produk produk di mulai 

dengan kebutuhan pelanggan dan di akhiri dengan kepuasan pelanggan. Setiap perusahaan 

harus dapat memperhatikan dan mengawasi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi 

kualitas produknya sehingga produk tersebut sampai ke konsumen. 

  Ada delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis 

karakteristik kualitas produk yang dikembangkan oleh Garvin, dalam Tjiptono (2003:27). 

Dimensi-dimemsi tersebut adalah: 

1. Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features) yaitu karakteristik skuner atau 

pelengkap 

3. Kehandalan (realibility) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau 

gagal pakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifik (conformance) yaitu sejauh mana karakteristik desain 

dan operasi memenuhi standar yang telah di tetapkan sebelumnya 
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5. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut 

dapat di gunakan. 

6. Serviceability yaitu meliputu kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi, pelayana kleuhan yang memeuaskan. 

7. Estetika yaitu tarik daya produk terhadap panca indra . 

8. Kualitas yang di persepsi (perceived quality) yaitu ciyta dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

 2. Menurut cara konsumen membelinya, produk dapat di klasifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Produk sehari-hari 

  Produk konsumen yang di beli oleh konsumen secara teratur, cepat, dan 

dengan perbandingan dengan produk lain yang minimal serta usaha untuk 

mendapatkan produk tersebut juga minimal. 

2. Produk belanja 

  Barang konsumen yang mana konsumen dalam proses pemilihan dan 

pembelian, biasanya melakukan pembandingan dengan produk lain berdasarkan 

kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. 

3. Produk khusus 

  Produk konsumen yang mempunyai karakteristik dan identifikasi merek 

yang unik sehingga kelompok pembeli yang cukup signifikan bersedia melakukan 

usaha pembelian yang khusus. 
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4. Produk yang tidak di cari  

Produk konsumen yang konsumen tidak mengetahui ataupun megetahuinya tetapi 

biasanya tidak terpikirkan untuk membeli produk tersebut (Philip Kotler, 1997: 55) 

   E.3 Citra Produk  

   E.3.1 Definisi Citra Produk 

   Citra produk tentang produk, yang merupakan stereotype lain, timbul dari 

semua kesan yang di peroleh para konsumen dari sumber maupun juga tentang produsen 

(Winardi, 1991: 178).  

  Citra adalah kesan yang di peroleh sesorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang 

terhadap suatu objek dapat di ketahui dari sikap terhadap suatu objek dapat di 

ketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. (Soemirat & Ardianto, 2004: 114) 

 E.3.2 Faktor yang mempengaruhi citra produk 

  Mengutip dari (Prasetijo & Ihlauw, 2005: 68-69) faktor-faktor yang mempengaruhi 

citra produk adalah : 

a) Faktor internal (dalam) 

1. Ekspentasi dan pengharapan, satu sikap dicirikan dengan keinginan hasilnya akan 

baik dan menyenangkan. 

2. Pengalaman, suatu kejadian yang telah di alami tentang produk tersebut sehingga 

mendapat pengetahuan tentang produk tersebut. 

 



14 
 

b) Faktor eksternal (luar) 

1. Sifat-sifat stimulus, stimulus masuk melalui panca indra dan mengandung 

stimulus macem-macem, keseluruhan penampakannya. 

2. Tampakan produk, merupakan kemasan produk, bentuk produk, harga, kualitas 

produk. 

3. Situasi lingkungan, berkaitan dengan tempat pembelanjaan tersebut. 

 E.3.3 Ciri – ciri pembentukan citra produk 

  Dalam merancang suatu produk, perusahaan harus mampu mempertimbangkan 

cirri-ciri spesifikdari produknya, agar mampu membentuk suatu perbedaan yang mampu 

membedakan citra produknya dari pesaing. Mengutip dari (Stanton 1996: 285) ciri-ciri 

pembentukan citra produk adalah sebagai berikut : 

1. Desain Produk 

 Sebuah desain yang lain dari yang lain biasanya merupakan sesuatu yang menjadi 

ciri pembeda produk. 

2. Warna  

 Warna merupakan faktor penentu dalam hal di terima atau tidaknya suatu produk 

oleh konsumen. 

3. Kualitas produk 

 Kebanyakan keluhan konsumen terpusat pada kualitas produk baik pada bahannya 

maupun pengerjaannya. Kualitas produk yang bersangkutan yang yang nantinya akan 

berdampak positif pada citra produk tersebut di mata konsumen. 
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4. Layanan 

 Layanan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus pada pihak 

manajemen. Pelayanan yang baik dan maksimal akan emeberikan citra baik bagi 

produsen. 

5. Jaminan 

 Mengenai kekuatan produk sesuai dengan jaminan akan membuat persepsi positif 

mengenai produk yang bersangkutan. 

E.3.4 Karakteristik citra produk 

Karakteristik citra produk menurut Davey & Jacks (2001: 41) 

1. Persepsi masyarakat terhadap produk tersebut dengan memikirkan pengalaman yang 

dimilki. Pandangan konsumen terhadap atribut produk, kualitas produk, dan 

pengalaman yang dimilki. 

2. Kesan tentang produk tersebut yang merupakan perasaan konsumen setelah melihat 

dan mendengar tentang produk tersebut. 

 E.4 Minat Membeli 

 E.4.1 Definisi minat membeli  

 Mengutip dari (Syah,1999: 136) minat (interst) digambarkan sebagai suatu situasi 

seseorang sebelum melakukan suatu tindakan yang dapat di jadikan dasar untuk 

memprediksi perilaku atau tindaka tersebut Minat berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap  sesuatu. 
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 Minat beli konsumen adalah berbagai unsur yang dapat menyebabkan individu 

memberikan perhatian terhadap suatu obyek tertentu, sehingga menjadikan individu 

cenderung untuk mengadakan kontak yang lebih aktif dengan sesuatu yang menjadi 

obyeknya. 

    Menurut Kartono (1996: 111) minat merupakan reaksi umum dari 

organism dan kesadaran, yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi, 

dan pembatasan kesadaran terhadap suatu objek.  

 E.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli 

 Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi minat beli As’ad (2004: 126) adalah 

1. Kualitas atau mutu yang terjamin, merupakan atribut yang di pertimbangkan segi 

manfaat fisiknya. 

2. Harga yang di sesuaikan dengan kemampuan membeli. 

3. Kemasan yang di sajikan pada produk tersebut yaitu atribut produk berupa 

pembungkus dari pada produk. 

4. Ketertarikan iklan, dapat di katakan bahwa suatu iklan dapat mencapai perhatian 

lebih banyak dan fakta dasar persepsi sebuah iklan dapat menarik minat konsumen. 

5. Kebutuhan akan barang, dimana yang di butuhakan konsumen biasanya di 

dahulukan terlebih dahulu. 
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 E.4.4 Karakteristik minat membeli  

 Adapun karakteristik minat membeli menurut Muslimin (dalam Mutiara 2008 : 10) 

1.  Perhatian terhadap produk, suatu pemusatan pada salah satu produk dari suatu 

aktivitas mental secara sadar dengan adanya keinginan untuk memiliki produk 

tersebut. 

2.  Perasaan senang terhadap produk yang menarik perhatian yaitu suatu rasa puas 

dari diri terhadap suatu produk yang membangkitkan rasa untuk lebih 

memberikan pemusatan. 

3.  Konsisten terhadap produk yang di minati selama obyek tersebut efektife bagi 

konsumen tersebut. 

4.  Pencarian produk yang di minati, yaitu melakukan suatu tindakan untuk 

memeperoleh suatu yang di inginkan untuk di penuhi dengan tujuan produk 

tersebut. 

E.5 Konsumen Dan Perilaku Konsumen 

E.5.1 Definisi konsumen dan perilaku konsumen 

  Konsumen adalah yang langsung terlibat dalam mendapatkan dan menghabiskan 

suatu produk, untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan (Engel, 1994.). Menurut 

Winardi, konsumen adalah seseorang yang menikmati pengguna fisik suatu benda atau 

jasa ekonomi (Winardi,2003: 126). 

  Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung 

terlibat daam usaha memperoleh, menggunakan dan menetukan produk dan jasa, 
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termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-

tindakan tersebut (Engel et al. 1990). Dikutip dari Engel,Blacwell dan Miniardi (1994: 

3) perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

  Keputusan pembeli (purchase decision) adalah tahp dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen bener-bener membeli produk. Biasanya, 

keputusan pembeli konsumen adalah membeli merek yang paling di sukai, tetapi ada 

dua faktor muncul antara niat untuk membeli dan keputusan pembelian. Faktor pertama 

adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan 

(Kotler dan Amstrong, 2001) 

  Perilaku pasca membeli merupaka tahap dalam proses pengambilan 

keputusanpemmbeli dimana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Pembeli puas atau tidak 

puas ditentukan pada hubungan antara harapan konsumen dan kinerja yang dirasakan 

dari produk. Jika produk gagal memenuhi harapan,konsumen kecewa, jika harapan 

terpenuhi konsumen puas, jika harapan terlampaui konsumen amat puas (Kotler dan 

Amstrong, 2001). 

  Menurut Kotler Armstrong (1997: 182) dalam pengambilan keputusan untuk 

menerima atu menolak produk baru, seorang konsumen mengalami proses adopsi yang 

terdiri dari lima tahapan, termasuk di dalamnya tentang minat, yaitu : 
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1. Kesadaran (awareness) yaitu suatu proses awal dimana seseorang menyadari adanya 

produk baru tetapi kekurangan informasi mengenai hal itu. 

2. Menaruh minat (interest), yaitu suatu proses dimanan seseorang mulai menaruh 

minat terhadap produk baru dan di rangsang untuk mencari informasi lebih banyak 

mengenai produk itu. 

3. Penilaian (evaluasi), yaitu suatu proses dimana konsumen mengadakan penilaian 

terhadap produk baru itu, yang kemudian di hubungkan denga  situasi dirinya sendiri 

saat ini dan masa yang akan datang dan mencoba menentukan ,menerima atau tidak.  

4. Percobaan (Trial), yaitu suatu proses dimana seseorang mulai mencoba menerima 

dan menerapkan produk baru itu didalam skali kecil untuk menentukan kegunaan 

apakah sesuai dengan situasi dirinya. 

5. Penerimaan (Adaption), yaitu suatu proses dimana konsumen memutuskan untuk 

menggunakan produk baru tersebut secara teratur.  

E.5.2 Kepuasan konsumen 

  Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) adalah tingkatan dimana perkiraan 

kinerja produk sesuai dengan harapan pembelian (Koteler Amstrong, 2001). Sedangakan 

menurut James Angel definisi kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli 

dmana alternative yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui si pelanggan.  

   Ketidakpuasan timbul apabila hasil (out come) tidak memenuhi harapan.

 Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberi manfaat, diantaranya adalah hubungan 

antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, memberi dasar yang baik bagi 
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pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi 

dari mulut ke mulut yang mengutungkan bagi perusahaan (Fandy Tjipto, 1997). 

  Harapan pembelian adalah kepercayaan tentang kinerja produk yang di perkirakan 

akan muncul. Ketidakcocokan adalah perbedaan antara harapan pra pembelian denga 

presepsi pasca pembelian. Harapan prapembelian dapat di penuhi ketika kinerja produk 

dengan apa yang diharapkan dan tidak cocok ketika terjadi adalah sebaliknya (Peter dan 

Olson, 1996). 

  Dari berbagai definisi di atas dapat ditraik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau 

hasil yang dirasakan. Dapat dilihat dari gambar tentang konsep kepuasan : 

E.6 Isu pada Produk 

 . Wikipedia medefinisikan “isu” (dalam istilah manajemen proyek) sebagai “the 

result of an event that has occurred and has a positive impact on the project and should 

be analyzed and dealt with via actions” ( hasil dari sebuah kejadian yang telah terjadi 

dan memiliki efek kuat yang positif ataupun negative terhadap suatu proyek serta 

memerlukan tindakan analisis dan pengambilan tindakan melalui aksi yang tepat) 

(Wikipedia, issue (Wikimedia), http://simple.wikipedia.org/wiki/issue, diakses pada 30 

Juni 2011). 
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          F.  Kajian Teori 

          F.1 Teory Perubahan Sikap 

 Menurut (Morissan,dkk,2010:70-71) Teori perubahan sikap memberikan 

penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah 

melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat memengaruhi sikap tindak atau 

tingkah laku seseorang. Teori perubahan sikap ini antara lain menyatakan bahwa 

seseorang akan mengalami ketidak nyamanan di dalam dirinya bila ia dihadapkan pada 

informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. 

          Proses selektif itu ada tiga yaitu penerimaan informasi selektif, ingatan selektif dan 

persepsi  sektif : 

1. Penerimaan informasi selektif, penerimaan informasi secara selektif merupakan 

proses dimana orang hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan sikap 

atau kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Misalnya produk ice cream 

magnum yang di iklankan di televise merupakan produk yang sangat di sukainya, 

dia akan mencari dan membeli produk-produk baru ice cream magnum. 

2. Ingatan Selektif, ingatan selektif mengasumsikan bahwa orang tidak akan mudah 

lupa atau sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap atau 

kepercayaan yang sudah dimilikinya. Penonton Televisi akan lebih mengingat 

kasus isu yang menimpa produk yang di sukai bahkan hingga detailnya daripada 

kasus isu produk yang tidak begitu di sukainya. 

3. Pesan Selektif, orang akan memberikan interprestasi terhadap pesan yang di terima 

sesuai dengan sikap dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Jika produk 
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yang di sukainya terkena berita tidak baik maka itu dinilai sebagai isu yang belum 

nyata kebenarannya dan hanya sekedar ingin menjatuhkan produk yang di 

sukainya. Tetapi kalau yang terkena berita yang tidak baik itu adalah produk yang 

tidak di suakinya maka di anggap sesuatu yang berlebihan dan hanya mencari 

sensi saja. 

           F.2 Teori AIDDA 

            Menurut (Freddy, 2002: 381) dalam proses pengambilan keputusan dalam 

komunikasi dapat dilihat dengan  menggunakan toeri AIDDA. Teori ini menunjukkan 

tahapan yang di lalui seseorng sebelum akhirnya mengambil suatu tindakan. Penjelasan 

urutan pengambilan keputusan dalam komunikasi sehingga menumbuhkan minat beli 

untuk membeli ice cream magnum dapat di lihat dari Teori AIDDA. 

1. Attention (Perhatian) 

Merupakan kesadaran dalam diri seseorang tentang suatu kebutuhan yang penting 

dalam hidupnya. Dalam hal ini produsen ice cream magnum mempengaruhi khalayak 

(mahasiswa) dengan memberikan perhatian bahwa ada produk ice cream yang relatif 

cukup mahal dengan rasa yang memuaskan. 

2. Interest (Ketertarikan) 

Merupakan suatu upaya produsen ice cream magnum dalam meningkatkan minat beli 

khalayak (mahasiswa) terhadap produk ice cream dengan memberikan informasi yang 

dapat meningkatkan minat beli. 
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3. Desire (Hasrat) 

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan keinginan untuk menikmati produk ice 

cream magnum dengan memberikan suatu yang dapat mempengaruhi dalam 

merealisasikan suatu keputusan untuk membeli produk tersebut. 

4. Decision (Keputusan) 

Merupakan tahapan dimana telah tercipta minat beli terhadap produk ice cream 

magnum ice cream magnum. Keputusan tersebut di peroleh dari evaluative alternative  

akan suatu kemungkinan, pada tahap ini terjadi suatu pemutusan akhir dari 

serangkaian pemikiran yang mendahuluinya yang membuahkan suatu keputusan yang 

nantinya akan di tindaklanjuti dengan suatu tindakan. 

5. Action (Pelaksanaan dalam bentuk tindakan) 

Direalisasikan keputusan untuk membeli ice cream magnum yang telah di ambil oleh 

seseorang dalam kehidupan kesehariannya.  

G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan dan jenis penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitaif adalah 

penelitian yang mengutamakan pada pengukuran variabel dengan menggunakan 

perhitungan (angka-angka) atau uji statistic (Hamidi 2007: 4). Sedangkan dengan jenis 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif yang merupakan dugaan tentang adanya 

hubungan antara variabel dalam populasi yang akan di uji melalui hubungan antar 

variabel dalam sampel yang di ambil dari populasi tersebut (Sugiono,2010: 224). 
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G.2 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan amasalah penelitian 

yang telah di nyatakan dalam bentuk kalimat peyataan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang di berikan baru pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data (Sugiono,2011: 64). Dari rumusan 

masalah yang telah di kemukakan, hipotesis yang di kehendaki peneliti adalah sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak ada hubungan antara citra produk ice cream terhadap minat beli konsumen 

terkait isu kasus kandungan minyak babi.  

Ha :  Ada hubungan antara citra produk ice cream terhadap minat beli konsumen terkait 

isu kasus kandungan minyak 

G.3 Variabel Penelitian 

 Variabel di artikan sebagai suatu konsep yang mempunyai variasi atau keragaman. 

Menurut Kerlinger (2004) variabel adalah symbol atau lambing yang padanya di lekatkan 

bilangan atau nilai. 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersama dengan 

variabel lain, maka variabel lain itu akan dapat berubah dalam keragaman. Sedangkan 

variabel bebas disebut variabel terikat atau lebih jelasnya lagi variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel bebas sedangkan variabel yang di pengaruhi di sebut 

variabel terikat (Winarsunu, 2002). 
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Identifikasi jenis variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas : Citra Produk (X) 

2. Variabel terikat : Minat Beli Konsumen (Y) 

            G.4 Definisi Konseptual 

 Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai definisi konseptual dalam 

penelitian. Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang di berikan 

peneliti terhadap variabel-variabel ( konsep) yang hendak di ukur, di teliti dan di gali 

datanya (Hamidi, 2010: 141). 

Definisi konseptual disini adalah citra produk dan minat beli konsumen. 

1. Citra produk adalah kesan masyarakat dari mempersepsi (memikirkan) tentang 

produk tersebut (Kotler, 2005: 358). Dapat di simpulkan bahwa citra produk adalah 

persepsi tentang produk yang timbul dari kesan yang di peroleh konsumen dari 

lingkungan, pengalaman, dan dari produk itu sendiri. 

2. Mengutip dari Hawkin, Best & Coney (1998: 596) minat membeli adalah perhatian 

yang di berikan konsumen terhadap suatu produk yang mengandung ketertarikan 

konsumen untuk membelinya. Dan dapat di simpulkan minat beli merupaka perilaku 

yang muncul sebagai respon terhadap objek yang meneunjukan keinginan 

pelanggan untuk melakukan pembelian 

G.5 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengukur suatu 

variable. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabael yaitu citra produk 
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dan minat beli konsumen. Objek citra produk di sini adalah yang terkait isu kasus yang 

terjadi. Sedangkan objek minat beli disini adalah minat beli masyarakat untuk membeli 

produk ini setelah terjadi isu kasus yang beredar.  Berikut indikator dari masing-masing 

variable : 

1. Citra Produk Ice Cream Magnum  

   Citra produk adalah persepsi konsumen terhadap produk ice cream 

magnum berdasarkan pandangan tentang atribut produk ice cream magnum yaitu 

(isu kasus, kemasan, kualitas, harga , rasa). Serta kesan yang dimiliki konsumen 

terhadap produk setelah melihat, mendengar dan membeli produk tersebut.  

Adapun indikator sebagai berikut. 

1. Produk 

2. Kemasan 

3. Kualitas 

4. Rasa 

5. Harga  

6. Isu kasus produk 

2. Minat Beli Masyarakat  

Mengacu dari teori-teori  yang telah di sampaikan sebelumnya maka yang di maksud 

minat beli konsumen dalam peneliti ini adalah kecenderungan seseorang yang 

mengarah pada suatu tindakan untuk membeli produk ice cream magnum sebagai 

produk yang di senangi dan berusaha mencari produk yang di senangi.  
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Adapun indikator adalah : 

1. Tingkat perhatian (attension)   

2. Tingkat ketertarikan (interst)  

3. Tingkat keinginan (desire)  

4. Tingkat pengambilan keputusan (decision) 

5. Tingkat tindakan calon konsumen (action)  

G.6 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di 

Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008 yang di jadikan subjek penelitian. Karena di 

jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008 ini terdapat Mahasiswa yang mempunyai 

karakter dan persepsi yang berbeda. Sehingga pas untuk menanggapi produk tersebut.  

            G.7 Populasi, Sampel  

G.7.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiono, 2011:80) Populasi dari 

penelitian ini adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2008 Universitas 

Muhammadiyah Malang. Jumlah populasi mahasiswa dan mahasiswi yang masih aktif 

sebanyak 338 orang. 
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 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi (Sugiono, 2011: 81). 

 Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

angkatan 2008 Universitas Muhammadiya Malang dengan kriteria sebagai berikut: 

mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi angakatan 2008 yang masih aktif perkuliahan, 

mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2008 yang mengetahui produk ice 

cream Magnum dan mahasiswa-mahasiswi yang mengetahui isu kasus kandungan 

minyak babi pada  produk ice cream Magnum. Maka peneliti dapat memenuhi kriteria 

sebanyak 150 orang.  

  Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan menggunakan non probability 

karena dalam pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi sampel. Dalam pengambilan 

sampel menggunakan teknik sampling purposive yang merupakan teknik penentuan 

sampel dengan dengan pertimbangan tertentu. Dimana teknik ini yang di jadikan sample 

harus memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian ini. (Sugiono, 2011: 85).  

G.8 Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di 
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jawabnya. Kuesioner merupakan teknik yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang aka di ukur dan tahu apa yang di harapkan dari responden.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert. Skala likert di gunakan 

untuk mengungkap sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini telah di tetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya di sebut sebagai variabel penelitian (Sugiono, 2011: 93) 

 Jawaban setiap item intrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradiasi 

dari segi positif sampai negative, yang berupa kata-kata antara lain : 

a.  Sangat Setuju (SS) = 5 

b. Setuju (S) = 4 

c.  Ragu-ragu = 3 

d. Tidak Setuju (TS) = 2 

e.  Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

G.9 Uji Validitas dan Uji Reabilitas  

1. Uji validitas  

 Merupakan alat ukur yang di gunakan untuk mendapatkan data   (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat di gunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur (Sugiono, 2011: 121). 
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Adapaun rumus korelasi product moment : 

푟 =  
푁(∑푋푌) − (∑푋 ∑푌)

[(푁∑푋² − (∑푋)²)][ (푁.∑푦²) − (∑푦²)]
 

Keterangan : 

푟   = koefisien korelasi produk moment 

N  = jumlah subjek 

X  = jumlah skor pertanyaan  

Y  = jumlah skor total 

XY  = jumlah perkalian antara skor (X)  pertanyaan dan skor total ( Y) 

X²   = jumlah kuadrat skor pertanyaan  

Y²   = jumlah kuadrat skor total 

 Suatu item jika di katakan valid atau tidak valid dengan membandingkan nilai 

hitung r hitung (nilai produk moment) dengan r tabelnya. Jika r hitung > lebih besar 

dari r table maka item tersebut di katakan valid. Jika r hitung < r lebih kecil r table 

maka item tersebut gugur atau tidak signifikan.  

2. Uji Reabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran, artinya hasil 

ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok 
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subyek sama diperoleh hasil yang relatif sama jika aspek yang diukur dalam diri belum 

berubah (Azwar, 2010). 

Uji reliabilitas pada instrument penelitian ini menggunakan program SPSS 

(Statistical Program for Social Science) dengan menggunakan teknik alpha Cronbach, 

dengan rumus sebagai berikut (Azwar, 2010) : 

훂 =  
퐤

(퐤 − ퟏ) ퟏ −
∑퐬퐣²
퐬퐱²

 

 Keterangan : 

 α = Koefisien reliabilitas 

 k = jumlah pertanyaan 

∑sj² = nilai hasil seluruh varian 

sx² = Varians skor total 

G.10 Tehnik Analisa Data  

G.10.1 Uji Koefisien Korelasi 

 Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah korelasi produk 

moment. Korelasi produk moment ini di gunakan untuk mengetahui hubungan dua 

variabel yang sama-sama berjenis interval (Winarsunu,2002: 72).  

 Sedangkan untuk interpretasi hasil uji statistik adalah dengan melihat taraf 

kemaknaan yang ditunjukan oleh indek kesalahkan yang mungkin terjadi atau 

probabilitas kesalahan (error probability) yang biasa di singkat p. nilai p berkisar antara 
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0,05 sampai 0,01. Apabila hasil uji statistik di dapat nilai p > 0,05 berarti tidak signifikan. 

Apabila nilai p ≤ 0,05 berarti signifikan. Dan apabila p < 0,01 berarti sangat signifikan 

Adapun rumus korelasi product moment  

    푟 = (∑ ) (∑ )( ∑ )
[( ∑ ² (∑ )²][ ( .∑ )² (∑ )²]

 

Keterangan : 

푟   = koefisien kolerasi produk moment 

N  = jumlah responden 

X  = jumlah nilai variabel X 

Y  = jumlah nilai variabel Y 

 

 

 

 

 

 

 


