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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap 

perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa 

yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas (reasonable). Perusahaan 

yang memahami bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap berbagai bentuk 

produk, harga, daya tarik iklan yang berbeda dan sebagainya, akan mempunyai 

keuntungan besar atas para pesaingnya. 

 Kebutuhan dan keinginan konsumen yang bervariasi menjadi pedoman bagi 

setiap perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang tepat agar dapat 

memenuhi harapan setiap konsumen. Saat ini seiring berkembangnya teknologi, 

konsumen sudah semakin pintar dalam memilih produk yang akan mereka 

konsumsi. Proses pengambilan keputusan konsumen ini sering kali melibatkan 

beberapa keputusan. Kotler dan Keller (2008:234) menjelaskan bahwa perusahaan 

yang cerdas akan mencoba memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan 

pelanggan, semua pengalaman mereka dalam belajar, memilih, menggunakan, 

bahkan dalam mendisposisikan produk. 

 Menurut Swastha dan Irawan (2008:118) keputusan pembelian adalah 

pemahaman konsumen tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu produk 

dengan menilai dari sumber-sumber yang ada dengan menetapkan tujuan 

pembelian serta mengidentifikasi alternatif sehingga pengambil keputusan untuk 
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membeli yang disertai dengan perilaku setelah melakukan pembelian

 Perusahaan yang ingin berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan 

bersaing harus dapat melakukan komunikasi word of mouth yang baik, harga yang 

murah dibandingkan pesaing, menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, 

pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Konsep 

produk yang berkaitan dengan reputasi produk sebagai persepsi dari kualitas 

produk/jasa yang hubungannya dengan nama produknya. 

 WOM menurut WOMMA (Word of Mouth Marketing Assoctation) adalah 

suatu aktifitas di mana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek 

atau produk kepada konsumen lain. WOM merupakan aktivitas promosi yang 

tingkat pengendaliannya oleh pemasar sangat rendah tetapi memberikan dampak 

yang sangat luar biasa terhadap produk atau merek perusahaan. Perusahaan dapat 

mendorong dan memfasilitasi percakapan dari mulut ke mulut tersebut dengan 

terlebih dahulu memastikan bahwa produk atau merek dari perusahaan memang 

unik, inovatif dan patut menjadi conversation product sehingga terciptalah WOM 

yang positif yang pada ujungnya akan menghasilkan penjualan bagi perusahaan. 

 Persepsi adalah suatu proses dari seorang individu dalam menyeleksi, 

mengorganisasikan, dan menterjemahkan stimulus-stimulus atau informasi yang 

datang menjadi suatu gambaran menyeluruh. Dengan demikian penilaian terhadap 

harga suatu produk dikatakan mahal, murah atau biasa saja dari setiap individu 

yang dilatar-belakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu. Dalam 

kenyataannya konsumen dalam menilai harga suatu produk, sangat tergantung 

bukan hanya dari nilai nominal secara absolute tetapi melalui persepsi mereka 



3 
 

pada harga. Secara umum persepsi konsumen terhadap harga tergantung dari 

perception of price differences (persepsi mengenai perbedaan harga) dan 

reference prices (referensi harga). 

 Harga merupakan faktor penting bagi pelanggan untuk memperoleh produk 

atau jasa. Selain itu harga salah satu faktor penting konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Pada saat pelanggan melakukan 

evaluasi dan penilaian terhadap harga dari suatu produk maka akan sangat 

dipengaruhi oleh perilaku pelanggan itu sendiri. Pergeseran-pergeseran 

paradigma, dinamika gaya hidup, serta berbagai perubahan lingkungan lain telah 

memberi dampak pada bagaimana konsumen memandang harga produk/jasa yang 

akan dikonsumsinya. 

 Kualitas produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran 

(target market) dimana kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan, 

termasuk hal ini adalah benda, jasa, organisasi, tempat, orang, dan ide. Dalam hal 

ini perusahaan memusatkan perhatian mereka pada usaha untuk menghasilkan 

produk yang unggul dan terus menyempurnakan. Produk yang berkualitas tinggi 

merupakan salah satu kunci sukses perusahaan. Memperbaiki kualitas produk 

ataupun jasa merupakan tantangan yang penting bagi perusahaan dalam bersaing 

di pasar global. Perbaikan kualitas produk akan mengurangi biaya dan 

meningkatkan keunggulan bersaing, bahkan lebih jauh lagi, kualitas produk yang 

tinggi menciptakan keunggulan bersaing yang bertahan lama. Oleh karena itu 

kualitas merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomis 
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perusahaan-perusahaan di manapun di dunia ini dalam konteks konteks pasar 

global. 

 Industri kecil dapat dikatakan sebagai salah satu solusi masyarakat untuk 

tetap bertahan untuk menghadapi krisis melalui pelibatan diri dalam aktivitas 

ekonomi terutama usaha yang berkarakteristik informal. Menurunnya pendapatan 

masyarakat tentu saja dapat mengurangi daya beli terhadap produk-produk yang 

sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar. Bukan tidak mungkin 

produk-produk industri kecil justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha 

besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis 

ekonomi. Dengan demikian kecenderungan tersebut merupakan respon terhadap 

merosotnya daya beli masyarakat. 

 Salah satu perusahaan mebel Indonesia yang masih tetap berdiri hingga 

sekarang adalah CV. Karunia Zamzami Mebel, yang bertempat di Jalan Arumba 

No.34, Malang. Perusahaan ini didirikan oleh bapak H. Mas’ud pada pertengahan 

1999. Dan mempunyai karyawan sebanyak 16 orang. Perusahaan mebel ini 

berfokus pada berbagai jenis produk kursi tamu, tetapi CV. Karunia Zamzami 

Mebel juga menerima pesanan meja makan dan almari jati serta juga menjadi 

supplier bahan baku untuk toko mebel-mebel yang membutuhkan. Produk mebel 

yang di produksi kebanyakan menggunakan kayu jati dan produk yang di hasilkan 

kebanyakan di kirim ke toko mebel-mebel di Malang dan di kota-kota lainnya di 

Jawa Timur. Produk kursi tamu yang dihasilkan juga ada yang di beli oleh orang 

yang datang langsung ke tempat CV. Karunia Zamzami Mebel. Namun demikian 
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penjualan perusahaan tersebut cenderung naik turun. Berikut adalah data 

penjualan mebel CV. Karunia Zamzami Mebel, Jalan Arumba No.34, Malang : 

       Tabel 1 

Penjualan CV. Karunia Zamzami Mebel 

Tahun 2011-2013 
Bulan Penjualan thn 

2011 

Kenaikan/ 

Penurunan thn 

2011 

Penjualan thn 

2012 

Kenaikan/ 

Penurunan thn 

2012 

Penjualan thn 

2013 

Kenaikan/ 

Penurunan thn 

2013 

Januari Rp. 35.750.000  Rp. 36.950.000  Rp. 20.570.000  

Februari Rp. 27.860.000 Rp. -7.890.000 Rp. 23.125.000 Rp. -13.825.000 Rp. 28.045.000 Rp. 7.475.000 

Maret Rp. 37.610.000 Rp. 9.750.000 Rp. 31.250.000 Rp. 8.125.000 Rp. 36.015.000 Rp. 7.970.000 

April Rp. 25.760.000 Rp. -11.850.000 Rp. 22.000.000 Rp. -9.250.000 Rp. 45.340.000 Rp. 9.325.000 

Mei Rp. 41.510.000 Rp. 15.750.000 Rp. 27.475.000 Rp. 5.475.000 Rp. 47.540.000 Rp. 2.200.000 

Juni Rp. 58.060.000 Rp. 16.550.000 Rp. 22.625.000 Rp. -4.850.000 Rp. 48.365.000 Rp. 825.000 

Juli Rp. 64.885.000 Rp. 6.825.000 Rp. 39.275.000 Rp. 16.650.000 Rp. 70.615.000 Rp. 22.250.000 

Agustus Rp. 84.735.000 Rp. 19.850.000 Rp. 70.725.000 Rp. 31.450.000 Rp. 90.040.000 Rp. 19.425.000 

September Rp. 64.060.000 Rp. -20.675.000 Rp. 50.675.000 Rp. -20.050.000 Rp. 47.365.000 Rp. -42.675.000 

Oktober Rp. 38.510.000 Rp. -25.550.000 Rp. 42.900.000 Rp. -7.775.000 Rp. 42.165.000 Rp. -5.100.000 

November Rp. 26.760.000 Rp. -11.750.000 Rp. 52.050.000 Rp. 9.150.000 Rp. 44.715.000 Rp. 2.550.000 

Desember Rp. 33.910.000 Rp. 7.150.000 Rp. 42.175.000 Rp. -9.875.000 Rp. 56.215.000 Rp. 11.500.000 

Jumlah Rp. 539.410.000 Rp. -1.840.000 Rp. 511.900.000 Rp. 5.225.000 Rp. 576.990.000 Rp. 35.745.000 

Sumber : CV. Karunia Zamzami Mebel, 2013 
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Gambar 1 

Grafik Penjualan CV. Karunia Zamzami Mebel  

 

Sumber : CV. Karunia Zamzami Mebel, 2013 

Tabel 1 dan Gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi di setiap 

bulan dalam tiga tahun terakhir. Permasalahan yang menyebabkan terjadi hal ini 

adalah karena adanya situasi-situasi pada bulan tertentu terjadi pembelian yang 

cukup besar seperti bulan-bulan mendekati lebaran. Namun pada bulan September 

sampai Oktober tahun 2011, dan bulan Agustus sampai September pada tahun 

2012 dan 2013 CV. Karunia Zamzami Mebel mengalami penurunan terbesar. 

Fenomena tersebut bisa terjadi dikarenakan CV. Karunia Zamzami Mebel 

Malang keberadaannya mengalami pasang surut, selain CV. Karunia Zamzami 

Mebel hanya melakukan promosi dengan mengandalkan word of mouth 

communication positif dari konsumen dan juga bisa disebabkan karena terdapat 

beberapa perusahaan produsen mebel baru yang ada di sekitar Malang yang 

menyebabkan persaingan harga antar perusahaan produsen mebel. CV. Karunia 

Zamzami Mebel yang hanya mengandalkan promosi melalui Word of Mouth 
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Communication positif dari konsumen sehingga tidak banyak orang yang 

mengetahui kualitas produk yang di produksi CV. Karunia Zamzami Mebel 

Malang . Maka disini pihak Perusahaan dituntut untuk bisa memberikan 

keyakinan kepada konsumen CV. Karunia Zamzami Mebel agar mau melakukan 

pembelian di CV. Karunia Zamzami Mebel.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

tema tentang “PENGARUH WORD OF MOUTH, PERSEPSI HARGA, 

KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 

CV. KARUNIA ZAMZAMI MEBEL MALANG”. 

B. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini focus kepada promosi (word of mouth), 

persepsi harga, serta kualitas produk yang ditawarkan CV. Karunia Zamzami 

Mebel kepada konsumen, kemudian berfokus pada keputusan pembelian 

konsumen CV. Karunia Zamzami Mebel 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sebelumnya, maka permasalahan 

yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah word of mouth, persepsi harga, kualitas produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada CV. Karunia Zamzami Mebel di 

Malang? 

2. Diantara variabel word of mouth,  persepsi harga, kualitas produk, 

manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

pada CV. Karunia Zamzami Mebel di Malang? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah word of mouth, persepsi harga, kualitas produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada CV. Karunia Zamzami 

Mebel di Malang 

3. Untuk mengetahui diantara variabel word of mouth,  persepsi harga, 

kualitas produk, manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian pada CV. Karunia Zamzami Mebel di Malang 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, 

yaitu: 

1. Hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar yang objektif dalam 

mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian di 

masa yang akan datang. 


