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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pilihan konsumen pada suatu merek produk tergantung pada citra merek 

yang melekat pada produk tersebut. Perusahaan harus mampu memberikan 

yang terbaik yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk itu, 

perusahaan harus mampu membangun citra merek yang lebih baik dari 

pesaing tentang produk perusahaan kepada konsumen. Menanggapi hal 

tersebut, perusahaan dihadapkan pada bagaimana membangun citra merek. 

Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap 

merek itu. Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh 

konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen (Kotler dan Keller, 2009).  

Citra merek merupakan salah satu hal yang sangat menarik untuk diteliti, 

hal ini dikarenakan citra merek menjadi salah satu alasan para konsumen 

untuk memilih produk yang akan mereka konsumsi dan pakai. Citra merek 

juga menjadi salah satu faktor penentu perusahaan dalam usaha 

memenangkan persaingan pasar, semakin baik citra merek perusahaan di 

mata konsumen, semakin baik pula pangsa pasar yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rizan (2012). 
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Venessa dan Arifin (2017) menyatakan bahwa citra merek memberikan 

asosiasi atau kepercayaan yang ada dalam benak konsumen untuk menjadi 

pembeda dari merek yang lainnya seperti lambang, desain huruf, atau warna 

khusus. Sedangkan pendapat dari Xian and Gou Lie (2011) menyatakan 

bahwa citra merek merupakan cara yang paling efisien untuk membuat 

konsumen mengerti akan kelebihan produk yang dimiliki. Salah satu 

kesalahan yang umum terjadi adalah biasanya pemilik merek hanya 

memfokuskan kepada beberapa atribut seperti desain, logo dan slogan saat 

membangun citra merek perusahaan 

Konsumen cenderung menjadikan citra merek sebagai acuan sebelum 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Maka, perusahaan harus 

mampu menciptakan brand image yang menarik sekaligus menggambarkan 

manfaat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen 

sehingga dengan demikian konsumen memiliki citra yang positif terhadap 

merek. Nugroho (2011) menyatakan bahwa citra merek adalah apa yang 

dipersepsikan oleh konsumen mengenai sebuah merek. Dimana hal ini 

menyangkut bagaimana seorang konsumen menggambarkan apa yang 

mereka rasakan mengenai merek tersebut ketika mereka memikirkannya. 

Penilaian konsumen pada citra merek dipengaruhi oleh banyak hal, salah 

satunya adalah kualitas produk yang mereka miliki dan produksi. Semakin 

baik kualitas produk yang mereka produksi, maka semakin tinggi pula citra 

merek di suatu perusahaan tersebut Anggraeni dkk (2016). Namun 

sebaliknya, bila perusahaan tersebut tidak memberikan kualitas yang terbaik 
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untuk produk yang mereka produksi, maka semakin rendah pula tingkat citra 

merek perusahaan tersebut. 

Kondisi pemasaran produk yang sangat dinamis, membuat para pelaku 

pasar dan produsen berlomba untuk memenangkan persaingan pasar yang 

sangat ketat ini. Produk-produk yang ditawarkan begitu beragam dengan 

kualitas yang juga sangat bervariasi. Peningkatan kualitas produk maupun 

jasa menjadi masalah yang penting untuk dibicarakan karena dengan kualitas 

yang baik, suatu produk akan bisa bertahan dalam menghadapi persaingan 

pasar dan akan diterima oleh konsumen sebagai produk yang mereka 

harapkan. Salah satu cara memenangkan persaingan pasar adalah dengan 

cara berusaha mempertahankan pelanggan yang ada, karena mencari 

pelanggan yang baru membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada 

mempertahankan pelanggan yang ada (Kotler,1997). 

Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh 

setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Semakin bertambah 

dewasanya pikiran konsumen dalam mempertimbangkan kualitas suatu 

produk yang dipilihnya, sehingga menuntut perusahaan untuk selalu 

memperbaiki kualitas produk mereka. Kualitas produk sendiri memiliki arti 

sebagai keseluruhan ciri, serta dari suatu produk atau pelayanan pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat 

(Kotler,2005). Produk dengan kualitas yang bagus dan terpercaya akan 

senantiasa tertanam dibenak konsumen, karena konsumen bersedia 
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membayar sejumlah uang untuk membeli produk tersebut (Majalah Service 

Excellence Edisi 02/II, 2012:24-26).  

Pada dasarnya terdapat tujuh dimensi variabel atas kualitas produk yaitu 

seperti kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, 

kesan dan estetika. Variabel tersebut dapat memberikan dukungan atau 

jaminan bahwa produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan harapan 

atau keinginan konsumen. Tuntutan konsumen yang semakin besar dalam 

menginginkan suatu produk yang berkualitas merupakan syarat utama yang 

harus dipenuhi oleh Serabi Imut Klojen Malang.  

Serabi Imut Klojen Malang salah satu bisnis kuliner yang berkembang di 

malang. Serabi Imut Klojen Malang merupakan jajanan tradisonal yang 

memiliki produk berbentuk kecil dan rasa yang khas. Selain itu Serabi Imut 

Klojen Malang memiliki nama merek yang berbeda dengan usaha yang 

sejenis, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik konsumen untuk membeli 

produk tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menguji variabel 

kualitas produk dan citra merek. Dalam beberapa penelitian terdahulu 

variabel tersebut mempunyai hubungan yang mempengaruhi. Oleh karena itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Produk terhadap Citra Merek”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana citra merek di Serabi Imut Klojen Malang ? 

2. Bagaimana kualitas produk di Serabi Imut Klojen Malang ? 

3. Apakah kualitas produk (kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian dengan 

spesifikasi, daya tahan, kesan dan estetika) berpengaruh secara parsial 

terhadap citra merek Serabi Imut Klojen Malang ? 

4. Apakah kualitas produk (kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian dengan 

spesifikasi, daya tahan, kesan dan estetika) berpengaruh secara simultan 

terhadap citra merek Serabi Imut Klojen Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan citra merek di Serabi Imut Klojen Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kualitas produk di Serabi Imut Klojen Malang 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas produk (kinerja, fitur, kehandalan, 

kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, kesan dan estetika) secara 

parsial terhadap citra merek di Serabi Imut Klojen Malang. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas produk (kinerja, fitur, kehandalan, 

kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, kesan dan estetika) secara 

simultan terhadap citra merek di Serabi Imut Klojen Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Bagi Manager atau Pemilik  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

masukan kepada manager atau pemilik usaha Serabi Imut Klojen Malang 

terkait dengan kualitas produk terhadap citra merek yang diterapkan di 
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bisnis kuliner Serabi Imut Klojen Malang, sehingga dapat menjadi 

masukan bagi perkembangan usaha Serabi Imut Klojen Malang di masa 

yang akan datang. Penelitian ini dapat juga menjadi bahan referensi untuk 

usaha Serabi Imut Klojen Malang dlaam menyusun strategi pemasaran 

yang leih baik dalam mencapai tujuan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini berguna untuk mencari solusi terhadap permasalahan 

perusahaan yang bergerak di bidang kuliner pada Kota Malang, serta 

diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menjadi 

bahan referensi dan bahan acuan. Untuk penelitian yang serupa atau 

penelitian yang lain di masa yang akan datang, khususnya yang 

berhubungan dengan kualitas produk terhadap citra merek. 

 

 


