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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Konsumen membutuhkan dan menginginkan produk dengan merk, 

kualitas serta desain baru pada tingkat harga yang kompetitif. Potensi tersebut 

harus diperhatikan oleh produsen untuk mempengaruhi keputusan pembelian. 

Perusahaan harus mampu memahami keinginan dan kebutuhan konsumen 

untuk  menentukan maju dan berkembangnya suatu produk dalam proses 

pemasarannya. Keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan 

konsumen dalam mengevaluasi dua atau lebih alternatif dan memilih salah 

satunya. Keputusan pembelian tersebut merupakan tahapan kritis seorang 

konsumen karena keputusan pembelian menyangkut tingkat kepuasan dan 

harapan pada produk.  

Menurut Kotler (2010) keputusan pembelian pada konsumen dapat 

melalui lima alur diantaranya: pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian. 

Keputusan konsumen dalam pembelian tidak selalu melalui lima proses 

keputusan pembelian itu sepenuhnya. Konsumen akan melewatkan atau 

membalik beberapa tahap untuk melakukan proses pembelian. Pada dasarnya 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen merupakan daya tarik 

konsumen pada produk tersebut. 

Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu barang 

maupun jasa tentunya berbeda, bergantung pada jenis keputusan pembelian 
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yang diinginkannya. Pada dasarnya konsumen memiliki perilaku pembelian 

yang cukup rumit dengan adanya berbagai perbedaan yang terdapat pada 

produk dengan jenis yang sama tapi merek dan spesifikasi kualitas produk yang 

umumnya berbeda. Konsumen akan melakukan pembelian suatu produk dari 

produsen dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum membeli produk 

yang ditawarkan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afrilia (2017) pengaruh harga, 

kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian teh siap minum 

dalam kemasan Teh Botol Sosro. Hasil analisis menyatakan kualitas produk dan 

citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel citra 

merek dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian karena 

semakin baik citra merek yang diberikan oleh produsen, maka akan semakin 

tinggi pula keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Keputusan 

pembelian juga akan semakin tinggi apabila kualitas produk yang diberikan 

oleh produsen semakin tinggi juga.   

Citra dari sebuah merek tidak bisa dibentuk begitu saja oleh konsumen, 

mereka akan menilai citra tersebut setelah memperoleh pemahaman dan 

pengetahuan tentang produk. Konsumen yang merasa puas akan suatu produk 

akan menciptakan citra yang baik pula bagi produk tersebut. Produsen perlu 

memberikan pengalaman pembelian yang baik untuk konsumen agar dalam 

ingatan mereka muncul merek yang mereka ingat untuk melakukan pembelian.  
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Kepercayaan pada sebuah merek memegang peranan penting dalam 

keputusan pembelian konsumen. Dalam hal ini konsumen percaya bahwa merek 

yang mempunyai citra positif merupakan suatu jaminan akan kualitas produk. 

Konsumen akan selalu membeli produk untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi 

produk mana yang mereka beli dan bagaimana mereka membuat keputusan 

akan erat hubungannya dengan perasaan mereka terhadap merek-merek yang 

ditawarkan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukakan oleh Ong (2013) menyatakan 

bahwa brand image (citra merek) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

minuman cincau di station Surabaya. Citra pada merek akan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pelanggan, sehingga kenaikan atau penurunan 

penilaian konsumen terhadap citra merek secara signifikan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen.  

Selain citra merek, hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen 

ketika akan membeli suatu produk adalah kualitas produk. Salah satu faktor 

yang terdapat dalam suatu produk yang menyebabkan produk tersebut bernilai 

sesuai dengan maksud untuk apa produk tersebut diproduksi adalah kualitas 

produk. Kualitas produk menggambarkan sejauh mana kemampuan produk 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas produk juga 

mencerminkan kemampuan produk menjalankan tugasnya yang mencakup 

dimensi kualitas produk itu sendiri. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heninda (2013) menyatakan 

bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian sirup freiss 

Indofood. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin 

tinggi kualitas produk, maka keputusan pembelian oleh konsumen juga akan 

semakin tinggi. 

Tradisi minum teh merupakan suatu kebiasaan masyarakat Indonesia 

yang telah ada semenjak jaman dulu , hal itu dikarenakan negara Indonesia 

merupakan salah satu penghasil teh terbaik di dunia. Kebiasan minum teh ini 

meliputi hampir seluruh kelompok usia, dari usia remaja, dewasa, bahkan para 

manula. Kebiasaan minum teh juga tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, 

sore, maupun malam hari. Kebiasaan tersebut memberikan peluang besar bagi 

para produsen untuk berlomba-lomba membuat dan menawarkan minuman teh 

instan dalam kemasan. Konsumen sudah tidak lagi bersusah paya membuat 

minuman teh karena sekarang sudah banyak minuman teh instan dalam 

kemasan yang tersedia dengan berbagai selera keinginan di pasaran. 

Teh Pucuk Harum merupakan salah satu minuman teh dalam kemasan 

siap minum yang beredar di pasaran nasional. Teh Pucuk Harum bisa dibilang 

belum lama diluncurkan di pasaran, yakni tahun 2011. Teh Pucuk Harum ini 

terbilang sukses di pasar karena empat tahun terakhir Teh Pucuk Harum mampu 

melampaui beberapa merek yang sudah beredar sebelumnya, seperti: Ultra Teh 

Kotak, Teh Gelas, dan Frestea. Prestasi gemilang Teh Pucuk Harum paling 

terlihat di tahun 2018 saat menjadi Top Brand Index (TBI) 
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 Tabel 1.1 top brand index teh dalam kemasan siap minum 

Merek 
Top Brand Index (TBI) 

2015 2016 2017 2018 

Teh Pucuk Harum 4.1% 24.8% 22.7% 32.3% 

Teh Botol Sosro 47.8% 33.8% 32.0% 26.8% 

Teh Gelas 3.6% 13.1% 12.6% 9.6% 

Frestea 15.2% 7.2% 6.3% 9.2% 

Ultra Teh Kotak 9.1% 8.1% 6.8% 4.1% 

Sumber : www.topbrand-award.com 

Berdasarkan tabel top brand index diatas Teh Pucuk Harum mengalami 

peningkatan kenaikan dari tahun ketahunnya. Pada tahun 2015 teh pucuk harum 

berada di urutan ke 4 dengan presentase 4.1%. Pada tahun 2016 teh Pucuk 

Harum mengalami peningkatan dengan urutan ke 2 top brand index dengan 

presentase 24.8%. Pada tahun 2017 teh Pucuk Harum masih mampu 

mempertahankan posisi urutan ke 2 dengan presentase 22.7%. Pada tahun 2018 

teh Pucuk Harum berada dipuncak sukses, yaitu berada di urutan pertama top 

brand index menggeser pesaing mereka Teh Botol Sosro dengan presentase 

32.3%. 

Top brand index dirumuskan oleh Frontier Consulting Grup yang 

merupakan salah satu perusahaan riset dan konsultan pemasaran independen 

tertua di Indonesia (Kong’z, 2010). Riset tersebut berdasarkan market share, 

mind share dan commitmen share. Market share merupakan bagian atau 

presentase penjualan suatu produk atau jasa tertentu dalam suatu wilayah yang 

dikendalikan oleh perusahan. Mind share merupakan kekuatan merek yang    

http://www.topbrand-award.com/
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ada didalam ingatan konsumen. Commitmen share merupakan kekuatan merek 

dalam mendorong konsumen untuk membeli merek terkait dimasa mendatang. 

Kesuksesan Teh Pucuk Harum menjadi pemimpin pasar tidak lepas dari 

ketiga indikator top brand tersebut. Teh Pucuk Harum mampu menarik 

konsumen dengan kekuatan merek yang dimilikinya. Menurut Isamani (2008), 

tanpa citra merek yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk 

menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Dalam hal ini 

sangat penting bagi Teh Pucuk Harum untuk terus mempertahankan pelanggan 

yang ada dan terus menggarap pelanggan – pelanggan potensi baru agar jangan 

sampai menjadi pelanggan perusahaan lain. 

Dari pernyataan tersebut Teh Pucuk Harum menunjukkan jika produk 

Teh Pucuk Harum ini telah mampu mendapatkan penghargaan brand award. 

Dalam hal bauran pemasaran yaitu diantaranya product, price, place, 

promotion. Penelitian yang dilakukakan oleh penulis ini hanya menggunakan 

produk sebagai variabelnya. Produk ini berfokus pada kualitas yang dimiliki teh 

pucuk harum dan citra merek yang dimiliki teh pucuk harum, yang akan 

berpengaruh terhaadap keputusan konsumen untuk membeli produk Teh Pucuk 

Harum.  

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan mengangkat judul “Pengaruh Citra Merek dan Kualitas 

Prroduk  Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Teh Pucuk 

Harum (Studi pada konsumen Teh Pucuk Harum di Kota Malang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana citra merek, kualitas produk dan keputusan pembelian pada Teh 

Pucuk Harum? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Teh Pucuk Harum di Kota Malang? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Teh Pucuk Harum di Kota Malang? 

4. Apakah citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen Teh Pucuk Harum di Kota 

Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan tentang citra merek, kualitas produk dan keputusan 

pembelian pada Teh Pucuk Harum. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen Teh Pucuk Harum di Kota Malang. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Teh Pucuk Harum di Kota Malang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kualitas produk secara 

simultan terhadap keputusan pembelian Teh Pucuk Harum di Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan untuk peneliti lain 

mengenai variabel – variabel yang bisa menjadi pengaruh dari keputusan 

pembelian terhadap suatu produk atau jasa. 

2. Bagi perusahaan 

Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. Sebagai pertimbangan dan masukan bagi manajemen 

Teh Pucuk Harum PT. Mayora Indah Tbk. dalam membuat suatu kebijakan 

dan pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


