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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembang industri saat ini maju dengan pesat. Industri baru muncul dalam 

bidang sama tetapi dengan tampilan berbeda, seperti  produk minuman (minuman 

kekinian, minuman produk artis) dan produk kue (kue artis, kue kekinian, kue oleh-

oleh khas suatu daerah) yang saat ini banyak bermunculan. Meningkatnya jumlah 

industri berdampak pada meningkatnya persaingan dalam pasar. Industri skala 

besar yang memiliki modal besar dapat mematikan industri yang berskala kecil atau 

industri rumahan. Eksistensi suatu industri dalam pasar dipengaruhi oleh minat beli 

konsumen terhadap produk industri tesebut. 

Menurut Kinner & Taylor dalam Dwityanti (2008), minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli  

dilaksanakan. Perbedaan antara pembelian aktual dan minat  pembelian ulang. 

Pembelian aktual adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, 

maka minat pembelian ulang adalah niat untuk melakukan pembelian kembali pada 

kesempatan mendatang. Minat beli adalah suatu ketertarikan konsumen untuk 

membeli produk. Minat beli konsumen sangat mempengaruhi bagi 

keberlangsungan suatu industri. Semakin tinggi minat beli konsumen terhadap 

produk suatu industri maka dapat dipastikan juga industri tersebut akan tetap dapat 

bersaing dalam pasar.  

Minat beli konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor harga, 

kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Menurut Valentino dalam 

Bariroh (2015), persaingan yang ketat disebabkan karena konsumen semakin hari 
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bersikap lebih kritis dan dihadapkan pada banyak pilihan produk, oleh karena itu 

tuntutannya lebih banyak terhadap kondisi kualitas produk, harga, dan juga kualitas 

pelayanan. Persaingan pelayanan terhadap pelanggan semakin ketat, hal ini 

disebabkan unit-unit pelayanan perusahaan yang dahulunya hanya memberikan 

pelayanan yang seadanya kini dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik 

kepada pelanggan agar pelanggan tidak berpindah ke tempat lain. Perusahaan jasa 

dituntut untuk mampu menghasilkan produk jasa yang berkualitas baik dari segi 

produk, maupun layanan yang diberikan guna memenangkan persaingan dalam 

pasar. 

Industri saat ini yang sedang bekembang adalah industri pada bidang 

pengolahan sari buah. Industri pengolahan sari buah adalah industri yang 

memproduksi suatu produk dengan bahan utama dari buah-buahan. Industri sari 

buah yang paling banyak diproduksi saat ini adalah sari buah apel. Industri 

pengolahan sari buah apel Koperasi Serba Usaha Brosem merupakan salah satu 

indutri kecil tetapi memiliki banyak konsumen.  

Koperasi serba usaha “Brosem” merupakan sebuah industri kecil yang 

memproduksi minuman sari apel dan jenang apel. Industri KSU Brosem berlokasi 

di jalan Bromo Gg. I No. 13 Rt. 01 Rw. 10 Sisir, Batu, Sisir Kecamatan Batu, Kota 

Batu, Jawa Timur. Brosem merupakan singkatan dari bromo semeru, berdiri pada 

tanggal 14 Januari 2004 oleh ibu-ibu PKK. Jumlah karyawan pada industri sari apel 

“Brosem” adalah 15, dimana dominnan oleh karyawan perempuan . Karyawan di 

industri Brosem merupakan masyarakat sekitar lokasi industri, dimana industri 

tersebut didirikan dengan alasan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat 

setempat. Meningkatkan kehidupan masyarakat setempat secara konsisten, maka 
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penjualan dari sari apel “Brosem” harus terus meningkat. Berikut merupakan data 

penjualan produk sari apel “Brosem” pada tahun 2016: 

Tabel 1.1 Data penjualan sari apel “Brosem” tahun 2016 

Sumber: Data Sekunder, Diolah 2017 

Tabel 1.1 menunjukan data penjualan sari apel “Brosem” pada tahun 2016, 

jumlah penjualan dalam satu tahun adalah sebesar 12.522 dus (belum ditambah 

bulan Juni). Kemasan sari apel “Brosem” sendiri terdiri dari tiga, kemasan paling 

banyak jumlah penjualannya adalah kemasan yang berisis 32 cup dalam satu dus. 

Data penjualan sari apel “Brosem”  mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan 

dan penurunan penjualan salah satunya dipengaruhi oleh minat beli konsumen. 

Mengetahui faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan.  

Faktor yang digunakan untuk mengetahui minat beli konsumen sari apel 

brosem adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga. Kualitas produk 

sendiri merupakan hal utama yang menjadi alasan konsumen untuk membeli suatu 

produk. Kualitas sari apel brosem sendiri telah dipercaya dikarenakan KSU Brosem 

telah memiliki P-IRT No. 214357904075 (sari apel), dansertifikat halal dari MUI-

Bulan Isi dalam 1 Dus (Cup) Persentase 

18 

(Dus) 

32 

(Dus) 

40 

(Dus) 

Naik  Turun 

18 (%) 32 (%) 40 (%) 18 (%) 32 (%) 40 (%) 

Januari 696 6.041 592 - - - - - - 

Februari 407 5.689 723 - - 22,13 41,52 5,81 - 

Maret 673 8.238 1.118 65,36 44,81 54,63 - - - 

April 602 4.600 676 - - - 10,55 44,16 39,53 

Mei 1.299 14.714 2.839 118,78 219,87 319,97 - - - 

Juni - - -       

Juli 590 14.406 1.198       

Agustus 424 7.560 541 - - - 28,14 47,48 54,84 

September 680 8.109 1.016 60,38 7,26 87,80 - - - 

Oktober 547 6.993 539 - - - 19,56 13,76 46,95 

November 578 9.152 433 5,67 30,87 - - - 19,67 

Desember 967 10.350 1.205 67,30 13,09 178,29    
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Jawa Timur No. : 07100005571107. Kulitas pelayanan menggambarkan bagaimana 

karyawan toko memeberi kesan baik kepada konsumen, sehingga konsumen lebih 

tertarik dengan produk sari apel brosem. Harga sari apel brosem yang ditetapkan 

lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, hal ini dikarenakan 

bahan yang digunakan untuk produksi sari apel brosem dipercaya lebih baik. Harga 

yang ditetapkan sari apel brosem menggambarkan  kualitas sari apel brosem. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan kausalitas variabel exogenous kualitas; produk, 

kualitas pelayanan, dan harga terhadap variabel endogenous minat beli 

konsumen rumah tangga sari apel Brosem? 

2. Bagaimana hubungan kausalitas variabel exogenous; kualitas produk, 

kualitas pelayanan, dan harga terhadap variabel endogenous minat beli 

konsumen rumah tangga sari apel Brosem secara parsial? 

3. Bagaimana hubungan korelasional variabel exogenous; kualitas produk, 

kualitas pelayanan, dan harga. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hubungan kausalitas variabel exogenous; kualitas produk, 

kualitas pelayanan, dan harga terhadap variabel endogenous minat beli 

konsumen rumah tangga sari apel Brosem. 
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2. Mengetahui hubungan kausalitas variabel exogenous; kualitas produk, 

kualitas pelayanan, dan harga terhadap variabel endogenous minat beli 

konsumen rumah tangga sari apel Brosem secara parsial. 

3. Mengetahui hubungan korelasional variabel exogenous; kualitas produk, 

kualitas pelayanan, dan harga. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi siapa 

saja yang membacanya. Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan atau pertimbangan yang dapat 

digunakan sebagai dasar membuat keputusan dalam pengembangan usaha 

selanjutnya. 

2. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran 

dan pengetahuan di bidang studi analisis faktor yang mempengaruhi minat 

beli konsumen. 

3. Bagi penulis dapat memberikan pengetahuan baru tentang studi analisis 

faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk 

atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian.  
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2. Sari apel brosem merupakan produk hasil dari industri koperasi serba usaha 

BROSEM yang berdiri pada tanggal 14 Januari 2004, dan diolah oleh ibu-ibu 

PKK. 

3. Kualitas produk adalah ciri-ciri karakteristik dari produk yang mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

4. Kualitas pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen, dimana tindakan tersebut dapat diukur sesuai 

dengan yang dirasakan oleh konsumen . 

5. Subyek dalam penelitian ini adalah konsumen rumah tangga yang melakukan 

pembelian produk sari apel Brosem kemasan 120 ml (isi 18, 32, 40 dalam satu 

dus) di toko pabrik sari apel Brosem, Jln. Bromo Gg. I No. 13 Rt. 01 Rw. 10 

Sisir, Batu, Sisir Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur. 

6. Lokasi penelitian di Jln. Bromo Rw. 10 Sisir Kec. Batu, Kota Batu (daerah 

sekitar pabrik dan toko sari apel brosem), dan alun-alun Batu. 

7. Hubungan kausalitas adalah prinsip sebab-akibat setiap kejadian memiliki 

kepastian dan keharusan serta akibat dari hal lain yang mendahuluinya, 

merupakan hal-hal yang dapat diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan 

sanggahan. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian (sebab) 

dan kejadian kedua (akibat), yang mana kejadian kedua dipahami sebagai 

konsekuensi dari yang pertama. 

8. Hubungan korelasional adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Menurut Jonathan 

Sarwono (2006), korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya hubungan 

antara variabel bebas. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prinsip_sebab-akibat&action=edit&redlink=1
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9. Minat transaksional adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

pembelian produk. 

10. Minat refrensial adalah minat untuk memberikan saran untuk membeli 

kepada orang lain. 

11. Minat preferensial adalah sikap menjadikan produk sebagai selera/pilihan 

utama. Hal ini hanya dapat digantikan apabila terjadi sesuatu dengan produk 

prefrensinya.  

12. Minat eksploratif adalah menggambarkan perilaku yang selalu mencari 

informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk.  

13. Feature (Fitur) merupakan ciri khas produk yang dapat membedakan dari 

produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu 

menimbulkan kesan yang baik. 

14. Durability (Keawetan) adalah tingkat ketahanan atau berapa lama produk 

dapat digunakan. 

15. Conformance (Konsistensi) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh 

suatu produk dapat menyamai standar dari awal produksi. 

16. Design (Desain)  adalah keindahan menyangkut corak, rasa, dan daya tarik 

produk. Desain suatu produk dilihat dari bagaimana produk didengar 

konsumen, bagaimana penampilan luar produk seperti bentuk, rasa dan bau. 

17. Reliabilitas (Reliability) merupakan konsistensi kinerja dan sifat dapat 

dipercaya. Perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar, 

memenuhi janji secara akurat, menyimpan data secara tepat, dan 

mengirimkan tagihan yang akurat. 
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18. Daya tanggap (Responsiveness), merupakan kesediaan  dan kesiapan 

karyawan untuk membantu konsumen dan menyampaikan secara cepat dan 

tepat. Seperti, ketepatan waktu pelayanan, kecepatan menghubungi kembali 

konsumen, dan memberikan informasi yang benar. 

19. Kompetensi, merupakan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

karyawan agar dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh 

konsumen. 

20. Kesopanan (Courtesy), meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan 

para karyawan. 

21. Komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada konsumen 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta selalu mendengarkan 

saran dan keluhan konsumen. 

22. Harga terjangkau, yaitu harga yang ditetapkan oleh produsen terhadap produk 

sesuai dengan kemampuan beli konsumen.  

23. Daya saing harga, yaitu penawaran harga produk yang diberikan oleh 

produsen mampu bersaing dengan harga produk produsen lain yang sejenis. 

24. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu harga yang ditetapkan oleh 

produsen sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh. 

25. Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu penetapan harga yang 

dilakukan oleh produsen sesuai dengan manfaat yang diperoleh konsumen 

dari produk. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 



9 
 

 
 

1. Pengukuran variabel skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu kejadian 

atau keadaan, dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Satu indikator cukup diwakili dengan satu pernyataan dan jawaban, 

dari setiap pernyataan yang menggunakan skala likert memiliki tingkatan dari 

sangat positif menjadi sangat negatif. 

2. Variabel endogeneous, merupakan variabel terikat dalam penelitian. Variabel 

endogeneous adalah variabel yang memiliki anak panah menuju kearah 

variabel tersebut, variabel endogeneous dalam penelitian ini adalah minat beli 

konsumen rumah tangga toko pabrik sari apel Brosem. Variabel endogeneous 

minat beli sebagai vaiabel Y. Indikator dari minat beli yang diukur adalah 

minat membeli produk (transaksional), minat merefensikan kepada ang lain 

(refrensial), minat menjadikan produk sebagai preferensi utama 

(preferensial), minat mencari informasi tentang produk (eksploratif). 

3. Variabel exogeneous , merupakan vaiabel bebas dalam penelitian. Variabel 

exogeneous adalah semua variabel yang tidak ada anak panah menuju 

kearahnya (penyebab-penyebab eksplisitnya), variabel exogeneous dalam 

penelitian ini adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga produk 

pada outlet pabrik sari apel Brosem. Variabel exogeneous kualitas produk 

sebagai variabel X1, kualitas pelayanan sebagai variabel X2, dan harga 

sebagai X3. Indikator dari kualitas produk yang diukur adalah ciri khas 

produk (fitur), daya tahan (keawetan), kualitas yang tidak berubah 

(konsistensi), dan desain. Indikator dari kualitas pelayanan yang diukur 

adalah dapat dipercaya (reliabilitas), daya tanggap, kompetensi, kesopanan, 
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dan komunikasi. Indikator dari harga yang diukur adalah keterjangkauan 

harga, daya saing, kesesuaian kualitas, dan kesesuaian manfaat. 

 


