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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pada zaman sekarang kedai kopi sedang mengalami peningkatan minat 

beli masyarakat, karena pada zaman ini gerai kopi bukan lagi tempat untuk 

kebutuhan atas kopi melainkan mengalami perubahan fungsi seperti untuk tempat 

berkumpul, tempat untuk menghabiskan waktu, sampai melakukan pekerjaan 

dapat dilakukan di kedai kopi. Kedai kopi yang sedang menjamur di Indonesia ini 

tidak hanya menjual jenis kopi saya mengingat tidak semua orang menyukai kopi 

maka kedai kopi tersebut menawarkan minuman olahan berbahan dasar kopi 

maupun minuman yang tidak berbahan dasar kopi sekaligus agar dapat 

memperluas jangkauan pasar yang didukung juga dengan tempat yang nyaman 

dan strategi pemasaran yang baik. 

 Seperti yang kita ketahui Starbucks Coffee memberikan suasana yang 

berbeda dibandingkan dengan gerai kopi pada umumnya karena Strabucks lebih 

bernuansa modern, dan fokus pada suasana yang nyaman. Dari pelayanan dan 

kenyamanan yang diberikan, maka dari itu konsumen yang datang ke Starbucks 

bukan hanya untuk menikmati kopi tetapi juga Starbucks dapat dijadikan sebagai 

tempat pertemuan baik itu dari pertemuan bisnis maupun komunitas. Konsumen 

dapat menghabiskan waktu sampai berjam jam hanya untuk menikmati kopi 

dikarenakan suasana yang diberikan oleh Starbucks ini tidak dapat dinikmati di 
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kedai kopi tradisional. Hal tersebut yang menyebabkan tingginya minat beli kopi 

Starbucks dibandingkan kedai kopi yang lainnya. 

  

Gambar 1.1. Data Penjualan Starbucks per-tahun 

 Berdasarakan data diatas penjualan bahwa penjualan Starbucks per-tahun  

terus meningkat walaupun penjualan tiap bulan naik turun tetapi masih dalam 

penjualan yang tinggi. 

 Pengertian minat beli menurut Howard (dalam Durianto dan Liana, 2004) 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli 

produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode 

tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat beli adalah motivasi yang terkumpul dari 

konsumen untuk membeli produk setelah mengetahui kualitas produk itu. 

Sedangkan untuk mendorong terjadinya minat beli, perlu dibangun keyakinan dari 

diri konsumen bahwa produk tersebut akan memuaskan sehingga konsumen 

memiliki keinginan untuk memiliki produk tersebut dengan cara membelinya. 

Gagasan ini muncul karena dipengaruhi oleh faktor – faktor tertentu, faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan minat beli ulang salah satunya yaitu 
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informasi mengenai produk tersebut. Informasi – informasi tersebut antara lain 

berupa kualitas produk, citra merek, dan labelisasi halal.  

 Kualitas produk mutlak diutamakan dalam bisnis apapun. Menurut Kotler 

(2005), “Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau 

pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat”. Sedangkan menurut Lupiyoadi (2001) konsumen akan merasa puas bila 

hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas”. Di dalam meningkatkan kualitas produknya, Starbucks sangat 

selektif dalam memilih biji kopi, Starbucks hanya memilih biji kopi yang ditanam 

di dataran tinggi karena di dataran tinggi biji kopi akan menjadi lebih padat dan 

memiliki rasa yang lebih kuat, buah kopi yang dipilih pun hanya yang berwarna 

merah dan memenuhi standar ukuran yang menandakan bahwa biji kopi tersebut 

benar-benar matang ,dan setiap biji kopi yang akan digunakan pada hari itu 

dicicipi setidaknya 3 kali untuk memastikan bahwa kopi yang akan dijual tersebut 

memenuhi standar. 

 Kotler dan Keller (2013) menyatakan bahwa citra merek adalah respons 

konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Citra 

perusahaan dapat dipahami juga sebagai sejumlah kepercayaan, dan kesan 

pelanggan kepada perusahaan. Starbucks tidak memasarkan atau mempromosikan 

nama brand-nya secara direct marketing, tetapi lebih suka untuk membangun 

brand /merek secara mulut ke mulut dengan pelanggan dan bergantung pada word 

of mouth dan daya tarik tokonya. Dalam membangun citra merek starbucks 
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melakukan inovasi teknologi keunggulan yang dimiliki produk tersebut, 

penetapan harga yang bersaing dan promosi yang tepat sasaran.  

 Label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat 

digunakan untuk membedakan produk menurut Giraud (dalam Maya Anggraeni, 

2016). Label halal juga bertujuan untuk membantu konsumen terutama konsumen 

muslim untuk mengevaluasi produk dan meyakinkan mereka akan kualitas produk 

tersebut. Dalam suatu usaha terutama dalam bidang makanan dan minuman tentu 

label halal sangat diperhatikan masyarakat indonesia, maka Starbucks memilih 

untuk mendaftarkan produknya pada MUI untuk mendapatkan label halal.  

 Menurut Imam al-Ghozali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk 

mendapatkan sesuatu - sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Dapat dilihat misalnya dalam 

kehidupan akan makanan dan minuman, kebutuhan makanan dan minuman adalah 

untuk menolak kelaparan, kehausan dan melangsungkan kehidupan. Pada tahap 

ini memang tidak bisa dibedakan antar keinginan dan kebutuhan. Makanan dan 

minuman merupakan kebutuhan manusia yang mendasar selain pakaian dan 

tempat tinggal. Keduanya ibarat sebuah 2 kekuatan yang membantu manusia 

untuk terus bertahan hidup dari segala macam aktivitas yang dilakukan. Dalam 

agama Islam, mengkonsumsi makanan tidak hanya sekedar mengkonsumsi 

makanan yang dapat membantu untuk mempertahankan kehidupannya tetapi juga 

ada aturan syariat yang mengatur tentang makanan yang harus dimakan oleh 

seorang muslim. Secara spesifik, Allah SWT meminta kita untuk memperhatikan 

makanan yang kita makan, hal ini termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi: 
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ِۦٓھِمَاعَط َٰىلِإ  ُنَٰسنِْإلٱ  ِرُظَنیَْلف   
Artinya: 
“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (Q.S Abasa(80);24) 
 
Selain itu di ayat Al-Quran yang menegaskan tentang makanan halal adalah 

sebagai berikut: 

َلَحُ zَّٱ ُمَُكقَزَر اَّمِم ۟اُولُكَو َنُونِمْؤُم ِۦھِب ُمتَنأ ٓىِذَّلٱَ zَّٱ ۟اُوقَّتٱَو ۚ ًابِّیَط ًالٰ  
Artinya: 
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-
Nya.” (Q.S. Al-Maidah(5);88) 
 

 Sebelum melakukan pembelian, seorang penjual harus bisa 

membangkitkan minat beli konsumen. Salah satu caranya ialah dengan 

memperindah tampilan produk dan membuat promosi semenarik mungkin agar 

calon konsumen bisa melihat dan mau mencari informasi mengenai produk yang 

ditawarkan penjual. Dalam melakukan suatu usaha untuk menarik minat beli 

konsumen itu tidak gampang karena mereka yang memiliki keputusan pembelian. 

Jadi sebagai penjual harus kreatif agar bisa mendapatkan pembeli dan 

menjadikannya pelanggan. Jika usaha yang dilakukan sudah maksimal, pasti akan 

ada hasil yang memuaskan. Firman Allah dalam Al-Qur’an tentang balasan usaha 

QS. An- Najm/53: 39 – 40:  

ٰىَُری َفْوَس  ۥَُھیْعَس  ََّنأَو  َٰىعَس اَم  َِّالإ  ِنَٰسنِْإلِل  َسْیَّل  َنأَو   
 

Artinya: 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah 
diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)”. 
(Q.S. An-Najm(53);39-40) 
 

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa 

muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait 
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dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara 

sempurna. Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang 

jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia 

ataupun suatu barang. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka 

martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi 

barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan 

kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah 

mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat. 

 Disamping itu, Islam mengajarkan untuk memperhatikan kualitas dan 

keberadaan produk tersebut Islam melarang jual beli suatu produk yang belum 

jelas bagi pembeli. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa:29  

َی َبْلٱِب مَُكنَْیب مَُكلَٰوَْمأ ۟آُولُْكَأت َال ۟اُونَماَء َنیِذَّلٱ اَھَُّیأٰٓ َ zَّٱ َِّنإ ۚ ْمُكَُسفَنأ ۟آُوُلتَْقت َالَو ۚ ْمُكنِّم ٍضاََرت نَعً ةَرَِٰجت َنوَُكت َنأ َِّٓالإ ِلِطٰ
اًمیِحَر ْمُكِب َناَك  

Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-
Nisa(4);29) 
 

Pasalnya, gharar berpotensi terjadinya penipuan dan ketidak adilan 

terhadap salah satu pihak. Selain itu, Islam juga memerintahkan untuk 

memperhatikan kualitas produk. Barang yang dijual harus terang dan jelas 

kualitasnya, sehingga pembeli dapat memberikan penilaian terhadap barang yang 

akan dibeli. Produk konsumen adalah berdaya guna, yang menghasilkan perbaikan 

spiritual bagi konsumen itu sendiri. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang 
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dalam pemasaran Islam bukan merupakan pengertian produk dalam pemasaran 

syariah. Selain itu citra merek yang dimiliki Rasulullah juga dijelaskan dalam 

AlQur’an pada Surat Al-Qalam ayat 4 :  

ٍمیِظَع ٍُقلُخ َٰىَلَعل َكَّنِإَو  

Artinya : 

” Dan sesungguhnya kamu(Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang 
agung” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia dan 

sebagai penyempurna akhlak manusia. Oleh karena itu, perdagangan yang 

dilakukan dengan akhlak yang baik dengan mengutamakan kualitas yang baik 

adalah mencerminkan akhlak Rasulullah. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK, DAN LABELISASI HALAL 

TERHADAP MINAT BELI STARBUCKS COFFEE DAN TINJAUANNYA 

DARI SUDUT PANDANG ISLAM .” 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat beli Coffee 

Starbucks? 

2. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap minat beli Coffee 

Starbucks? 

3. Bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli Coffee 

Starbucks? 
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4. Bagaimana pengaruh kualitas produk, citra merek, dan labelisasi halal 

secara simultan terhadap minat beli Coffee Starbucks? 

5. Bagaimana pandangan islam terhadap kualitas produk, citra merek, 

dan labelisasi halal terhadap minat beli Coffee Starbucks? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 

Coffee Starbucks. 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli Coffee 

Starbucks. 

3. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli Coffee 

Starbucks. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, citra merek, dan 

labelisasi halal terhadap minat beli Coffee Starbucks. 

5. Untuk mengetahui sudut pandang Islam terhadap kualitas produk, citra 

merek, dan labelisasi halal terhadap minat beli Coffee Starbucks. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Perkembangan Ilmu pengetahuan 

Memperkaya ilmu tentang Pemasaran khususnya yang 

berkaitan dengan minat beli dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

b. Referensi peneliti lebih lanjut 
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 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

perbandingan maupun referensi untuk melakukan penelitian 

lainnya di bidang komitmen organisasi khususnya pada 

perusahaan yang bergerak dibidang makanan/minuman. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung 

unutk menyusun kebijakan dan keputusan manajerial PT. Sari Coffee 

Indonesia (Starbucks Indonesia) dalam mengambil keputusan dalam 

rangka mengatasi permasalahan yang ada kaitannya dengan kualitas 

produk, citra merek, dan labelisasi halal terhadap minat beli. Penelitian 

ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat minat beli terhadap PT. 

Sari Coffee Indonesia (Starbucks Indonesia). 

 

  




