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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara umum, organisasi bisnis mempunyai perhatian besar pada kepuasan 

konsumen, banyak memfokuskan pada masalah bagaimana mempekerjakan dan 

melatih personel-personel jasa yang terampil, berpengetahuan dan menarik. Namun 

demikian pendekatan tersebut tidak lagi cukup. Hal itu dikarenakan oleh konsumen 

yang tidak hanya mengutamakan kualitas layanan namun juga mengutamakan 

keunggulan produk. Situasi perekonomian yang kompetitif saat ini semakin 

menunjukkan ketatnya persaingan antar perusahaan. Para pengusaha sebagai 

produsen tidak saja sekedar bertugas untuk menciptakan suatu produk atau jasa 

semata, tetapi juga disertai kemampuan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan 

konsumen akan suatu produk atau jasa. Pengusaha semakin bersaing untuk mencari 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk, kemudian 

menyusun strategi pemasaran yang tepat agar dapat memperpanjang kelangsungan 

hidup suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan menjalin hubungan dengan 

pelanggan sehingga terjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dalam 

jangka panjang dan mampu mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara 

berkesinambungan merupakan suatu keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut 

(Engel, Blackwell, Minard, 1993; 96). Berkaitan dengan gambaran situasi persaingan 

tersebut membuat perusahaan-perusahaan khususnya yang bergerak di bidang 

produk, perlu merumuskan kembali strategi yang ditempuh untuk meningkatkan 

kemampuan bersaing dalam melayani konsumen.  
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Pihak konsumen dituntut untuk semakin kritis dalam memilih barang 

kebutuhannya, karena begitu banyak pilihan di pasaran. Salah satu cara untuk 

mengenali keadaan konsumen yang menjadi sasaran penjualan adalah dengan 

mempelajari bagaimana perilaku mereka dalam membeli suatu barang atau produk 

tertentu. Menurut Kotler (2009), ada tiga keputusan yang mempengaruhi konsumen 

dalam membeli produk, pertama yaitu kemampuan untuk membeli yang dipengaruhi 

tingkat kekayaan dan pendapatan, kedua adalah pengaruh lingkungan dan ketiga 

adalah persepsi dan pendapat pribadinya, hal ini berkembang melalui berbagai 

pengalaman dan hubungan serta pandangan terhadap produk yang akan dibeli. Pada 

akhirnya konsumen akan semakin selektif dalam memilih produk terutama dalam hal 

mempertimbangkan keunggulan produk. 

Produk menjadi instrumen vital untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran 

pada perusahaan modern. Perkembangan teknologi, peningkatan persaingan global, 

serta dinamika kebutuhan dan keinginan pasar, mengharuskan perusahaan melakukan 

pengembangan produk terus menerus. Hanya ada 2 pilihan yaitu sukses dalam 

pengembangan produk sehingga menghasilkan produk yang unggul, atau gagal 

dalam pencapaian tujuan bisnisnya karena produk yang tidak mampu bersaing 

dipasar (Cooper dan Kleinschmidt, 2000). Penelitian Triwahyuni (2002), 

menunjukkan hasil bahwa kualitas produk memiliki pengaruh total lebih besar 

daripada keunikan dan merek terhadap persepsi konsumen dalam minat beli sehingga 

perlu menciptakan suatu keunggulan produk untuk mampu bersaing dan 

meningkatkan penjualan produk di pangsa pasar.  

Starbucks merupakan suatu bisnis waralaba kopi yang menyediakan 

minuman kopi dengan kualitas kopi terbaik di seluruh dunia. Saat ini, gerai 
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Starbucks telah hadir di lebih dari 59 negara, termasuk Indonesia yang dikelola oleh 

PT Sari Coffee Indonesia (www.starbucks.co.id). Dikenal sebagai gerai kopi dengan 

harga premium, Starbucks Indonesia hadir di lokasi-lokasi pusat perbelanjaan atau 

perkantoran strategis dengan menyasar segmen konsumen premium/ 

eksekutif/ekspatriat yang tinggal di Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan 

sangat bervariasi, mulai dari varian minuman kopi, minuman teh, peralatan kopi & 

teh, biji kopi dan daun teh hingga souvenir Starbucks. Perkembangan gaya hidup dan 

lingkungan kehidupan masyarakat modern di kota-kota besar Indonesia, mendorong 

pertumbuhan bisnis minuman kopi mulai dari café kopi lokal hingga sekelas gerai 

kopi internasional Starbucks di Indonesia. Sebagai salah satu waralaba internasional, 

Starbucks tidak tinggal diam dan bersantai dalam industri kopi di Indonesia. 

Persaingan industri kopi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh 

Starbucks Indonesia, dalam komitmennya untuk menyediakan kopi dengan kualitas 

terbaik di dunia, membina hubungan dengan pelanggan dan komunitas secara 

bertanggung jawab. 

Keberhasilan pemasaran suatu produk sering tidak cukup hanya dengan 

menawarkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut. Justru yang 

terpenting adalah apakah penyediaan produk tersebut sudah sesuai dengan keinginan 

dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Keberhasilan pemasaran tersebut hanya bisa dicapai melalui penerapan 

strategi pemasaran yang melibatkan perusahaan dan pelanggan sehingga mendorong 

minat pelanggan untuk membeli ulang. Dalam kondisi persaingan yang ketat, hal 

pertama yang harus dinilai adalah kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang 

pada akhirnya akan menarik minat pelanggan untuk membeli ulang suatu produk 
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(Thamrin, 2003) sehingga perusahaan dapat bertahan, bersaing dan menguasai 

pangsa pasar. Thamrin, (2003) menyatakan bahwa minat beli ulang suatu produk 

dipengaruhi langsung oleh keunggulan produk dan kepuasan pelanggan suatu merek 

produk yang diakumulasikan melalui waktu. Anderson et al (1994) menyatakan 

bahwa apabila pelanggan puas terhadap produk atau layanan yang diberikan, akan 

menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga membuat pelanggan melakukan 

pembelian ulang (repurchase) di masa yang akan datang, menurunkan elastisitas 

harga, menghambat pesaing menarik pelanggan karena pelanggan enggan berpindah 

(switching), menurunkan biaya dan waktu transaksi berikutnya, menurunkan biaya 

penanganan ketidaksesuaian produk/jasa, menurunkan biaya pencarian pelanggan 

baru karena pelanggan akan cenderung menginformasikan kepada calon pelanggan 

lainnya, karena perusahaan memiliki produk dan layanan yang memuaskan, sehingga 

reputasi perusahaan turut terangkat. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 

akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan itu antara 

lain: 

1. Bagaimana persepsi konsumen Starbucks terhadap keunggulan produk kopi 

Starbucks? 

2. Seberapa besar keunggulan produk (product advantage) Starbucks 

mempengaruhi minat membeli ulang (repurchase intention) konsumen 

Starbucks? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi konsumen Starbucks terhadap keunggulan produk 

kopi Starbucks. 

2. Untuk menganalisis pengaruh keunggulan produk (product advantage) 

Starbucks terhadap minat membeli ulang (repurchase intention) konsumen 

Starbucks. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai tambahan referensi dan wawasan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan bidang pemasaran khususnya mengenai keunggulan produk 

(Product Advantages) dan minat membeli ulang (repurchase intention). 

2. Manfaat praktis 

Mengembangkan keunggulan produk sebagai bahan acuan penelitian dimasa 

yang akan datang dan akan diketahui faktor mana yang dominan dari faktor-

faktor keunggulan produk yang berpengaruh terhadap minat membeli ulang 

(repurchase intention). 

 

 


