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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Makanan  ringan  disebut juga dengan snack food, merupakan produk  

pangan  yang  digemari  oleh berbagai  kalangan  masyarakat dari  segala  usia. 

Seiring meningkatnya perkembangan jaman dan tingkat kesibukan yang 

meningkat, maka makanan ringan ini bisa dijadikan makanan alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan energi sementara. Peluang usaha makanan bukanlah bisnis 

yang gampang untuk dikelola. Dalam mengembangkan usaha makanan ringan 

perusahaan harus berusaha memahami keinginan konsumen serta meningkatkan 

kualitas produk tersebut. Untuk itu dibutuhkan keunggulan manajemen 

perusahaan untuk mengelola bisnis dengan ketajaman daya saing yang harus 

dibangun secara sistematis. 

Usaha Kecil Menengah atau yang bisa di sebut UKM, merupakan sebuah 

istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang terjun ke dalam sebuah usaha 

penjualanbarang atau jasa. UKM tentunya memiliki masing-masing visi dan misi 

dalam mencapai tujuan untuk bersaing memasarkan produknya. Namun setiap 

UKM memiliki strategi pemasaran produk yang berbeda-beda. Produk adalah 

segala sesuatu yang bisa di tawarkan ke pasar untuk di perhatikan, dimiliki, di 

gunakan atau di konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

pemakainya. Pada dasarnya dengan semakin banyaknya pesaing maka semakin 
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banyak pula pilihan produk yang ditawarkan yang dapat memenuhi harapan dan 

minat beli konsumen. 

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam  

sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli sangat berpengaruh pada meningkatnya penjualan pada suatu 

produk. Untuk dapat menarik minat beli konsumen, perusahaan harus 

mempertahankan kualitas yang ada atau lebih meningkatkan kualitas produknya 

sendiri. Setiap konsumen dalam memutuskan pembelian tentunya memiliki 

banyak pertimbangan ketika hendak akan membeli produk yang akan di pilih. 

Perusahaan  yang memproduksi makanan ringan  harus  bisa  menciptakan  

sebuah  kualitas  produk  dan membentuk  produk  yang  baik,  unik,  dan  

menarik.  Cara  pandang  seorang konsumen  tehadap  suatu  produk  apakah  

produk  tersebut  baik  atau  buruk secara kualitas, komposisi, bentuk, dan manfaat 

dari produk itu sendiri. Menilai persepsi kualitas  harus dimulai dengan 

meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Apabila kualitas produk baik, maka 

persepsi kualitas akan naik dan begitu pula sebaliknya. 

Konsumen biasanya membeli suatu produk karena alasan 

kebutuhan. Namun ada alasan atau faktor lain yang turut serta mempengaruhi 

konsumen dalam keputusan pembeliannya.Selain persepsi kualitas, kemasan atau 

packaging juga dapat mendorong minat beli konsumen. Kemasan harus memiliki 

daya tarik yang kuat terhadap konsumen agar kemasan tersebut berfungsi dengan 

baik. Biasanya konsumen akan cenderung memilih produk makanan dengan 



3 

 

kemasan yang tidak mudah cepat rusak, unik dari segi bentuk dan ramah 

lingkungan. 

CV Midi Sukabumi merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang 

makanan ringan yang ada di Sukabumi dengan nomor SIUP: 

503/380/PK/IX/BPMPT/2015. CV Midi Sukabumi berdiri sejak tahun 2013 di 

Kota Sukabumi . Produk yang di tawarkan berupa makanan ringan yang bernama 

Mie Lidi Osyin sebagai  makanan  ringan berbahan dasar mie lidi renyah yang 

bisa di konsumsi oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa.  

Berdasarkan hasil penjajagan melalui observasi dan wawancara yang telah 

penulis lakukan kepada konsumen CV Midi Sukabumi, ditemukan permasalahan 

mengenai minat beli konsumen pada minat preferensial, bahwa konsumen 

menyatakan merasa  tidak ada kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang 

produk mie lidi osyin pada konsumen CV Midi Sukabumi yang mengakibatkan 

menurunnya jumlah konsumen di CV Midi Sukabumi. 

Permasalahan tersebut didukung dengan adanya penurunan konsumen tiap 

bulan terhadap produk mie lidi osyin. Terbukti sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 Data Konsumen Mie Lidi Osyin  CV Midi Sukabumi 

Juli – September 2017 

NO BULAN JUMLAH KONSUMEN 

1 Juli 142 Konsumen 

2 Agustus 111 Konsumen 

3 September 86 Konsumen 

Sumber Data: CV Midi Sukabumi, 2017 
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Permasalahan  tersebut diatas disebabkan oleh persepsi kualitas pada 

pelayanan, yaitu tidak adanya layanan pesan antar yang di berikan perusahaan 

pada produk mie lidi osyin. Penyebab lainnya pada kemasan yaitu tidak adanya 

informasi nilai gizi dan logo label halal pada kemasan produk. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Kualitas dan Kemasan 

Produk Mie Lidi Osyin Terhadap Minat Beli Konsumen Pada CV. Midi 

Sukabumi.”. 

II. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulis di atas, timbulnya sebuah 

permasalahan pada minat beli yaitu pada minat beli preferensial yang di tunjukan 

dengan tidak ada kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang produk mie 

lidi osyin pada CV Midi Sukabumi. Dimana konsumen  menyatakan bahwa tidak 

adanya layanan pesan antar yang di berikan perusahaan pada produk mie lidi 

osyin. Penyebab lainnya tidak adanya informasi nilai gizi dan logo label halal 

pada kemasan produk. 
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2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

2.2.1 Bagaimana Persepsi Kualitas yang di rasakan konsumen terhadap produk  

 Mie Lidi Osyin pada CV Midi Sukabumi? 

2.2.2 Bagaimana Kemasan Produk Mie Lidi Osyin pada CV Midi Sukabumi? 

2.2.3 Bagaimana Minat Beli Konsumen produk Mie Lidi Osyin pada CV Midi 

         Sukabumi? 

2.2.  Bagaimana Pengaruh Persepsi Kualitas dan Kemasan Produk terhadap Minat 

Beli Konsumen Pada CV Midi Sukabumi? 

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

3.1    Tujuan Penelitian 

3.1.1 Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Kualitas yang di rasakan konsumen 

terhadap produk Mie Lidi Osyin pada CV Midi Sukabumi. 

3.1.2 Untuk mengetahui bagaimana Kemasan ProdukMie Lidi Osyin pada CV 

Midi Sukabumi 

3.1.3 Untuk mengetahui bagaimana Minat Beli Konsumen produk Mie Lidi 

Osyin pada CV Midi Sukabumi 



6 

 

3.1.4 Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Persepsi Kualitas dan 

Kemasan Produk terhadap Minat Beli Konsumen pada produk Mie Lidi 

Osyin CV. Midi Sukabumi. 

3.2    Kegunaan Penelitian 

3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi ilmu pengetahuan serta adanya gambaran untuk mengembangkan 

ilmu manajemen Pemasaran khususnya perilaku konsumen berdasarkan teori-teori 

yang ada, yang dalam hal ini berkenaan dengan Persepsi Kualitas, Kemasan 

Produk, dan Minat Beli Konsumen . Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah 

satu penerapan ilmu yang diperoleh pada program studi Administrasi Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan diantaranya adalah: 

3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan  ilmu 

pengetahuan  yang  berkaitan dengan  ilmu pemasaran dalammenganalisis 

Persepsi Kualitas dan Kemasan Produk secara langsung pada sebuah perusahaan. 
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3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penulis berharap agar semua informasi  dan wawasan yang penulis tahu 

dapat membantu membangun perusahaan yang terkait dengan penelitian yang di 

lakukan. 

3.2.2.3 Bagi Pihak lain 

Bagi pihak lain dapat memberikan referensi pengetahuan tentang 

pentingnya Persepsi Kualitas dan Kemasan Produk serta minat beli konsumen. 


