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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan harus menyadari dengan adanya persaingan maka harus 

menghasilkan produk yang berkualitas, dan menawarkan sesuatu yang berbeda 

sehingga memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan dibandingkan 

dengan produk-produk usaha sejenis lainnya. Untuk menghasilkan produk yang 

sesuai dengan keinginan konsumen, maka produsen perlu mengetahui perilaku 

konsumen. Oleh karena itu gara produsen atau pihak pemilik usaha berhasil 

dalam kegiatan pemasarannya perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam pembelian, yaitu meliputi produk (product), 

harga (price), dan tempat/distribusi (place/distribution). Dengan produsen 

mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen tersebut, maka 

produsen dapat menggunakan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen 

dalam melaksanakan kegiatan pemasarannya. Sehingga tujuan utama perusahaan 

yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya, dengan cara meningkatkan 

penjualan produk akan tercapai. 

Osngaos clothing merupakan salah satu jenis usaha penjualan kaos yang 

banyak mengangkat budaya Madura yang diketahui dari desain yang ditampilkan. 

Kondisi ini menciptakan ide membuat suatu kaos khas Madura dengan tema 

urban tetapi tidak menghilangkan ciri khas budaya Madura itu sendiri. 
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Kebanyakan konsumen meminati produk adalah kaum muda, desain yang simpel 

akan tetapi tidak menghilangkan ciri khas budaya Madura itu sendiri.  

Namun demikian usaha tersebut tidak terlepas dari persaingan usaha, 

terutama dari perusahaan lokal sejenis yang menawarkan produk yang sejenis. 

Perusahaan yang menjadi pesaing yang sama-sama menjual produk yang sejenis. 

Upaya pemilik tersebut memberikan dampak terhadap pencapaian nilai penjualan 

yang diperoleh pemilik, berdasarkan data penjualan yang diperoleh selama tahun 

2013 menunjukkan adanya peningkatan. Secara lengkap data penjualan produk 

tahun 2013 secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Produk Kaos Osngaos  

Tahun 2013 

Bulan Penjualan Peningkatan 

Januari 15.340.775 - 

Februari 12.129.050 (20,93%) 

Maret 13.773.550 13,56% 

April 16.850.740 22,34% 

Mei 15.732.900 (6,63%) 

Juni 17.925.050 13,93% 

Juli 18.773.560 4,73% 

Agustus 18.450.400 0,40% 

September 18.450.770 0,53% 

Oktober 19.650.300 3,69% 

November 22.430.740 14,15% 

Desember 25.650.500 14,35% 

 Sumber: Osngaos Madura 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya kecenderungan 

peningkatan hasil penjualan yang diperoleh pemilik Osngaos clothing, kenyataan 

ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
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dalam penyusunan skripsi dengan judul “ Analisis Pengaruh Marketing Mix 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kaos “Osngaos”  

B. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah marketing mix berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

kaos “Osngaos”? 

2. Variabel marketing mix manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian produk kaos “Osngaos”? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian 

produk kaos “Osngaos” 

2. Untuk mengetahui variabel marketing mix yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap keputusan pembelian produk kaos “Osngaos” 

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap agar nantinya penelitian yang berjudul “ Pengaruh 

Marketing Mix Terhadap Pembelian Produk Kaos “Osngaos” ini berguna : 

1. Bagi pemilik usaha kaos “Osngaos” Madura 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan 

informasi mengenai upaya peningkatan peningkatan hasil penjualan melalui 

analisis marketing mix 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para peneliti 

selanjutnya terkait dengan pengaruh marketing mix terhadap keputusan 

pembelian. 

 


