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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Industri makanan dan minuman di Indonesia merupakan jenis industri yang 

terus mengalami pertumbuhan. Komoditas makanan dan minuman adalah 

komoditas primer dalam jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini 

didukung oleh fakta yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan 

bahwa rata-rata laju pertumbuhan produk makanan dan minuman sejak tahun 2000 

sampai dengan 2014 adalah sebesar 4.27 % yang tertera pada Gambar 1.1 

 
Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Menurut Lapangan Usaha 
Makanan dan Minuman 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 

Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah, sehingga secara 

tidak langsung penghasilan utama pangan dan penopang pembangunan dalam 

pertumbuhan ekonomi indonesia berasal dari sektor perkebunan. Menurut Sinaga 

dan Hendarto (2012:1), sektor pekebunan merupakan sektor yang pertumbuhannya 
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dianggap paling konsisten jika dilihat dari hasil produksi, luas area lahan, dan 

produktivitasnya.  

 Indonesia juga merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman 

tanaman, salah satu tanaman tersebut yaitu rosella merah (Hibiscus sabdariffa L). 

Masyarakat biasanya menggunakan bagian kelopak bunga rosella merah sebagai 

obat herbal untuk mengobati berbagai penyakit karena memiliki kandungan vitamin 

A, C, D, B1, dan B2. Selain itu juga mengandung asam organik, polisakarida, dan 

flavonoid pada kelopak bunga rosella bermanfaat mencegah penyakit kanker, 

mengendalikan tekanan darah, melancarkan peredaran darah dan melancarkan 

buang air besar. Kandungan kimia kelopak bunga rosella terdiri dari asam organik, 

senyawa fenol, flavonoid, dan antosianin dimana zat-zat tersebut memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif.  

Oleh karena latar belakang di atas dibentuklah Red Rozelle Tea. Red Rozelle 

Tea adalah perusahan yang bergerak di bidang beverage. Perusahaan ini di dirikan 

oleh dua orang Mahasiswa Ciputra dan satu orang Mahasiswi Ciputra. Michelly M 

sebagai CEO, Bill Stanley sebagai CFO dan Yohanes H sebagai CMO. Produk yang 

dijual adalah teh kesehatan yang mempunyai segmen dari umur 15-60 tahun ke atas. 

Perusahaan Red Rozelle Tea cukup unik karena ada campuran madu asli dan gula 

batu yang membuat teh rosella ini menjadi enak dan berkualitas.  

Berikut adalah grafik omzet penjualan teh Red Rozelle yang mengalami 

stagnasi bahkan mengarah pada penurunan.  
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Gambar 1.2 Omzet Penjualan Produk Red Rozelle Tea Juni 2015–Mei 2016 
Sumber: Data Internal Perusahaan Red Rozelle Tea, 2016  
 

Tingkat penjualan produk Red Rozelle Tea pada tahun 2015 mengalami 

kenaikan dan penurunan yang beragam dapat diketahui dari Gambar 1.2. Dari data 

menunjukkan bahwa omzet tertinggi di bulan mei 2016 adalah Rp. 1.701.000,00, 

untuk omzet terendah berada di bulan desember-februari karena tidak ada 

penjualan. Dan hasil rata-rata dari penjualan dalam setahun adalah Rp. 659.000,00. 

Faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian Red Rozelle Tea dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut. 

Tabel 1.1 Perbandingan Harga dan Kualitas Produk Red Rozelle Tea Dengan Merk Lain 

 TWG Teh Rosella Mesir Red Rozelle Tea 

Kisaran Harga (Rp) 45.000 20.000 48.000 

Kualitas 

Produk 

Warna Sangat Baik Sangat Baik Baik 

Rasa 10 rasa 1 rasa 2 rasa 

Packaging Sangat Baik Baik Baik 

Sumber: Data Internal Perusahaan Red Rozelle Tea, 2016 
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Dengan tujuan mendapatkan hasil data informasi mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian Red 

Rozelle Tea, maka dilakukan survey kepada 30 orang konsumen. Hasil pre-survey 

menunjukkan bahwa 50% konsumen membeli Red Rozelle Tea karena kualitasnya, 

26.67% konsumen membeli Red Rozelle Tea karena harga, 13.33% konsumen 

membeli karena promosinya dan 10% sisanya dikarenakan mengetahui dari 

tempatnya. Sehingga, dari hasil pre-survey diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produk dan harga merupakan dua faktor paling penting dalam keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian Red Rozelle Tea. 

 
Gambar 1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Red Rozelle Tea 
Sumber: Data Internal Perusahaan Red Rozelle Tea, 2016  

Hal ini membuktikan bahwa teh Rosella yang ada di Indonesia memang layak 

untuk menjadi tradisi dibanding dengan minuman teh yang lain. Teh Rosella dapat 

dihidangkan dalam segala suasana serta dapat dinikmati oleh segala usia baik muda 

maupun tua dan dari generasi ke generasi. Selain itu, pembuatan teh rosella ini 
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sangat mudah dan sederhana dan tentunya aman untuk dikonsumsi rutin setiap hari. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

diajukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Red Rozelle Tea. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berikut ini adalah permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

di Red Rozelle Tea? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk di Red 

Rozelle Tea? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini: 

1. Mengetahui apakah faktor kualitas produk dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian produk di Red Rozelle Tea. 

2. Mengetahui apakah faktor harga dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

produk di Red Rozelle Tea. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat dari dilakukannya penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi bagi peneliti di masa yang akan datang maupun gambaran 

mengenai kualitas produk dan harga dalam pengembangan usaha dan 

meningkatkan  penjualan. 
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2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

perkembangan bisnis Red Rozelle Tea kedepannya, dan sebagai sumber 

referensi bagi para pelaku usaha baru dalam pengembangan usaha tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


