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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minat Beli merupakan perasaan yang timbul untuk memiliki sebuah 

produk sesuai dengan selera pengunjung, kualitas produk atau minat beli 

timbul karena adanya ketertarikan dari individu tersebut terhadap produk 

yang diamati dan diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk 

tersebut. Produsen harus memilki kreatifitas agar produknya diminati oleh 

pengunjung Simamora (2001:210). 

Perusahaan mampu mengenal dan mengetahui apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan pengunjung. Kotler dan Keller (2008 : 234) 

menjelaskan bahwa perusahaan yang cerdas akan mencoba memahami 

sepenuhnya proses pengambilan keputusan pelanggan, semua pengalaman 

mereka dalam belajar, memilih, menggunakan bahkan dalam memposisikan 

produk.  

Simamora (2001:106) mengatakan bahwa minat beli terhadap suatu 

produk timbul karena kepercayaan terhadap produk, kemampuan untuk 

membeli produk, adanya pengaruh dari orang lain,  merasa sangat tertarik, 

pengalaman orang yang telah menggunakannya dan kebutuhan yang 

mendesak terhadap suatu produk. Ratna Dwi Kartika Sari (2012) tentang  

Analisis pengaruh kualitas produk, persepsi harga, dan word of mouth 

communication terhadap keputusan pembelian mebel pada CV. Mega Jaya 
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Mebel Semarang. Hasil penelitian menujukkan kualitas produk, persepsi 

harga dan word of mouth communication, memiliki nilai positif.Artinya, 

semakin baik kualitas produk, persepsi harga dan word of mouth 

communication maka keputusan pembelian mebel pada CV. Mega Jaya 

Mebel akan semakin tinggi. Secara simultan dan parsial ketiga variable 

independen yaitu kualitas produk, persepsi harga dan word of mouth 

communication berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian. 

 Menurut Tjiptono (2005:54) minat beli di pengaruhi oleh kualitas 

produk. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, 

termasuk didalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau 

komponen lain, eksklusifitas, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, 

kemasan, dan sebagainya). (Handoko, 2010:49).(Aaker Santosa, 2006) 

menyebutkan bahwa kesan kualitas berpengaruh langsung terhadap keputusan 

pembelian, apalagi kalau pembeli tidak termotivasi atau tidak sanggup 

menganalisa secara detail. Persepsi kualitas merupakan persepsi pengunjung 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk berkaitan 

dengan apa yang diharapkan oleh pengunjung. Persepsi pengunjung terhadap 

kualitas akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap 

pelanggan memiliki kepentingan (yang diukur secara relatif) yang berbeda-

bada terhadap produk. Maka, dapat dinyatakan bahwa membahas kualitas 

akan membahas keterlibatan dan kepentingan produk. 
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Fenomena persaingan yang semakin ketat yang terjadi antar 

produsen menjadikan setiap produsen harus memikirkan perbedaan produk 

yang dipasarkan. Perbedaan produk yang nampak jelas baik secara fisik 

maupun non fisik akan membantu konsumen dalam membedakan jenis 

produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Perbedaan antar produk 

ini akan menjadi salah satu alasan bagi pengunjung untuk melakukan proses 

keputusan pembelian. Perbedaan tersebut diantaranya adalah kualitas produk. 

Kualitas produk di mata pengunjung merupakan salah satu daya tarik 

tersendiri yang muncul akibat adanya pengalaman baik berasal dari pribadi 

pengunjung atau lingkungan sekitarnya. 

Saat ini persaingan perusahaan mebel sangat ketat dan kompetitif, 

hanya perusahaan mebel yang mengedepankan kualitas produk yang nanti 

benar-benar mampu bersaing dalam pasar dan dapat mempertahankan 

pelanggan. Kualitas produk khususnya barang berupa fisik sehingga dapat 

dilihat, diraba, dirasa, dipegang, dipindahkan dan sifat fisik lainnya. Namun 

kenyataannya, konsumen memilih suatu barang dengan berbagai 

pertimbangan, seperti: daya tahan (durability) pengunjung memilih 

kemampuan produk tersebut dapat terus digunakan, kinerja (performance) 

konsumen memilih kesesuaian fungsional suatu produk dengan keadaannya, 

pelengkap (feature) pengunjung memilih seberapa mampu produk tersebut 

berfungsi ganda dan menambah fungsi dasar, kesesuaian dengan spesifikas i 

(conformance to specifications) yaitu sejauh mana produk tersebut memenuhi 
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standar yang ditetapkan, dan keindahan (aesthetics) yaitu kemampuan produk 

tersebut ditangkap dengan panca indra. 

Perkembangan industri kecil mebel di Indonesia selama ini masih 

tetap eksis walaupun terjadi krisis ekonomi dan sulitnya mencari bahan baku 

kayu (karena adanya pembatasan dalam penebangan kayu). Industri mebel 

Lokal disini masih menguasai 70% pasar mebel domestik, Tetapi pangsa 

pasar ini terancam oleh impor mebel asal China yang pertumbuhannya 

mencapai 200% per tahun dalam satu tahun terakhir. Peningkatan impor 

mebel asal China yang terjadi tiap tahun terutama untuk segmen mebel 

murah, untuk pasar menengah kebawah (BI, 2008:1). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengadakan penelit ian 

dan pembahasan mengenai kualitas produk terhadap minat beli. Oleh karena 

itu penulis mengangkat judul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Minat 

Beli (Studi pada Pengunjung Mebel Central Borneo di Batu). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas produk pada PT. PT. Mebel Central Borneo Batu? 

2. Bagaimana minat beli pengunjung pada produk PT. Mebel Central 

Borneo Batu? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli pengunjung 

pada PT. Mebel Central Borneo Batu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan persepsi pengunjung tentang kualitas produk pada

PT. Mebel Central Borneo Batu.

2. Untuk mendiskripsikan minat beli pengunjung pada produk PT. Mebel

Central Borneo Batu.

3. Menguji dan menjelaskan pengaruh kualitas produk terhadap minat beli

pengunjung pada PT. Mebel Central Borneo Batu.

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengunjung PT. Mebel Central Borneo Batu mebel penelitian ini

diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk

yang dihasilkannya agar dapat lebih diterima di masyarakat yang kemudian

berimplikasi pada peningkatan volume penjualan produk.

2. Bagi pengunjung penelitian ini diharapkan menambah informasi tentang

pentingnya kualitas produk pada mebel.




