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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan produk dan jasa di Indonesia semakin kompetitif, hal ini 

ditandai dengan banyak terbentuknya bisnis-bisnis baru dan masuknya 

perusahaan-perusahaan asing. Oleh karena itu dengan adanya persaingan 

tersebut, akan mendorong pelaku bisnis untuk selalu aktif dalam melihat 

peluang, mengelola sumber daya yang dimiliki, mengkombinasikannya ke 

dalam strategi dan menarik minat beli konsumen untuk melakukan tindakan  

pembelian guna meraih keuntungan optimal bagi perusahaan. 

Titik pusat dari kegiatan pemasaran ialah produk karena  

produk  merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan dari perusahaannya. Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa 

efesiensi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan atau dikonsumsi pasar secara 

praktis, hemat dan efesien sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan.  

Atribut produk pada dasarnya merupakan keunggulan produk yang 

dimiliki oleh produk dan merupakan pembeda antara produk sejenis yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan produk sejenis yang ditawarkan 

oleh perusahaan lain. Produk tidak hanya merupakan obyek fisik tetapi 
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merupakan seperangkat manfaat atau nilai yang dapat memuaskan 

kebutuhan pelanggan, baik secara fungsional, psikologis maupun manfaat 

secara sosial, meskipun demikian, suatu perusahaan tidak hanya dapat 

mengandalkan manfaat yang terkandung dalam suatu produk untuk dapat 

bersaing, melainkan mampu menghasilkan produk yang berbeda atau 

mempunyai keunikan yang tidak dimiliki produk lain sehingga konsumen 

tertarik untuk melakukan tindakan pembelian. 

Produk yang mempunyai kenunikan akan lebih menarik minat beli  

konsumen untuk melakukan tindakan pembelian karena konsumen 

cenderung menyukai produk yang berbeda. Keunikan produk dapat dilihat 

dari atribut-atribut produk  yang  terkandung pada produk itu sendiri. 

Tjiptono (2008) atribut produk meliputi merek, kemasan, pemberian label, 

layanan pelengkap dan jaminan. Sedangkan Kotler (2008) atribut produk 

meliputi kualitas, fitur dan desain. 

Merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu 

produk karena merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk atau 

kemasan, akan tetapi merek merupakan apa yang ada di benak konsumen 

dan bagaimana konsumen mengasosiakannya. Penelitian Endang (2002) 

menghasilkan bahwa merek mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian.  

Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan, kualitas 

merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing 



3 
 

produk, kualitas yang baik dapat menimbulkan minat beli konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan. Ani Purwaningsih (2010) menghasilkan 

penelitian bahwa terdapat pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 

konsumen.  

Desain produk yang unik dapat menimbulkan ketertarikan tersendiri 

bagi konsumen. Penelitian Funny mustikasari (2012) menghasilkan terdapat 

hubungan desain dengan minat beli konsumen. Jaminan merupakan salah 

satu keunggulan yang di tawarkan oleh konsumen terhadap produknya, 

jaminan dapat menarik minat beli konsumen sebab tidak semua produsen 

menawarkan jaminan atas produknya. 

Pada saat ini banyak produsen yang memproduksi produk sejenis 

dengan pesaingnya. Meskipun demikian, setiap produk yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan  akan memiliki karakteristik atribut produk yang berbeda-

beda salah satunya ialah produk di ruang lingkup dunia fashion. Fashion 

merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi dan sering disebutkan dalam 

dunia sehari-hari. Fashion biasanya identik dengan model pakaian atau 

desain baju terbaru, namun sebenarnya fashion itu sendiri mencakup arti 

yang sangat luas. Fashion menjadi hal yang sangat menarik karena sifatnya 

yang terus  berubah-ubah  (Fashion Quotes, 2002).  Salah satu fashion yang 

digemari  pada saat ini ialah tas.  

Secara umum, hampir seluruh wanita memiliki tas dan membawanya 

kemanapun mereka pergi, terlepas dari fungsi tas tersebut, banyak 
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pertimbangan dari individu untuk  memiliki tas. Perbedaan yang ada ini bisa 

disebabkan oleh atribut produk yang melekat pada tas tersebut. Tas yang 

ada dalam dunia fashion berasal dari berbagai merek dengan atribut produk 

yang berbeda-beda dalam setiap produknya, dari berbagai banyak pilihan 

tas, peneliti akan meneliti tas yang berasal dari merek “Rumah warna” . 

Rumah warna adalah suatu industri kreatif pernak-pernik dengan 

produk utama yaitu berupa tas dan frame. Produk yang dikeluarkan oleh 

Rumah warna merupakan produk original yang dihasilkan dari pemikiran 

kreatif tim, dengan menginspirasi dari dunia fashion, tren, gaya hidup dan 

perkembangan budaya pop. Hal ini bertujuan agar produk tas yang 

dihasilkan lebih dinamis dan diminati oleh para konsumen. Nama Rumah 

warna juga digunakan sebagai merek pada produk-produk yang 

dihasilkannya. (www.rumahwarna.co.id) 

Produk yang dihasilkan Rumah warna merupakan produk lokal, 

meskipun demikian tas  Rumah warna memiliki kualitas dan model yang 

tidak kalah dengan tas-tas merek lokal lain yang sejenis. Merek Rumah 

warna telah terdaftar dalam Direktorat Jendral HAKI (Hak Atas Kekayaan 

Intelektual), sehingga lebih memfokuskan pada  inovasi produk yang 

berkualitas serta memperkuat Brand Image atau citra merek di masyarakat 

agar konsumen percaya dan bangga memakai produk merek Rumah warna.  

Tas merek Rumah warna memiliki keunikan atau ciri tersendiri yang 

dapat membedakan dengan produk tas lain. Keunikan atau ciri  tersebut 

http://www.rumahwarna.co.id/
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ialah warna dari tas merek Rumah warna. Tas merek Rumah warna mampu 

mengkombinasikan warna-warna  seperti merah muda, kuning, coklat, ungu, 

merah, orange dan seterusnya sehingg  saling bertabrakan dan menghasilkan 

suatu kombinasi warna yang unik, menarik dan fasionable. Desain tas 

merek  Rumah warna beraneka ragam mulai dari tas punggung atau ransel, 

tas tangan dan tas cangklong. 

Keunikan atau ciri khas tas merek Rumah warna yang lain terletak 

pada garansi yang diberikan terhadap tas yang diproduksi. Pemberian 

garansi jarang ditemukan pada produk tas. Rumah warna memberikan 

garansi pada tas yang dijual berupa penggantian produk baru apabila sehari 

setelah pembelian tas yang dibeli mengalami kerusakan, serta perbaikan 

atau servis apabila dalam satu bulan setelah pembelian tas mengalami 

kerusakan seperti tali tas yang putus, resleting rusak, jahitan lepas dst.    

Tas merek Rumah warna mempunyai berbagai atribut produk yang 

dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Dilihat dari uraian di atas 

terdapat beberapa unsur unik atribut produk tas merek Rumah warna yang 

meliputi merek, kualitas, desain dan jaminan, yang merupakan keunggulan 

dari tas merek Rumah warna, yang dapat menarik minat beli konsumen.  

Dari uraian tersebut dapat dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap Minat beli  Tas Rumah Warna” 
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B. Rumusan Masalah 

1) Apakah atribut produk yang meliputi merek, kualitas, desain, dan 

jaminan berpengaruh terhadap minat beli ? 

2) Diantara variabel merek, kualitas, desain, dan jaminan, variabel 

apakah yang dominan berpengaruh terhadap minat beli ? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah dilakukan agar tidak menyulitkan pelaksanaan 

penelitian secara keseluruhan dan penulis dapat memusatkan perhatian 

sehingga masalah tersebut dapat dikaji lebih mendalam. Adapun 

pembatasan masalah yang penulis maksudkan disini adalah penelitian ini 

hanya terfokus pada permasalahan atribut-atribut produk meliputi merek 

dan jaminan berdasarkan teori Tjiptono (2008), kualitas dan desain 

berdasarkan teori Kotler (2008) yang mempengaruhi minat beli. 

D. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1) Untuk mengetahui atribut produk yang meliputi merek, kualitas, 

desain, dan jaminan berpengaruh terhadap minat beli tas merek 

Rumah warna 

2) Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap minat 

beli diantara variabel merek, kualitas, desain, dan jaminan. 
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E.  Manfaat penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh atribut produk terhadap minat beli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


