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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelanggan masa kini lebih terdidik (more educated) dan lebih 

berpengetahuan (more knowledge). Mereka lebih modern dan rasional sehingga 

sangat kritis dalam menentukan pembelian. Mereka juga selektif memilih barang-

barang yang akan dikonsumsi. Hal tersebut berarti bahwa pelanggan sangat kritis 

dalam menimbang-nimbang dan mengkaji nilai (value) dari sebuah produk yang 

ditawarkan oleh sebuah  perusahaan (Yuswohady, 2010). 

Pelanggan akan menggunakan keterbukaan yang selektif (selective 

exposure) untuk menentukan rangsangan (stimulus) yang diberikan oleh 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang sejenis akan 

berlomba-lomba untuk menyediakan produk dan memberikan stimulus. Suatu 

stimulus adalah unit input yang merangsang satu atau lebih dari lima panca indra. 

Namun pelanggan tidak bisa menerima seluruh stimulus yang ada dan akan 

memilih mana stimulus yang harus diperhatikan serta yang harus diabaikan. Jika 

perusahaan tidak mampu menyediakan produk yang diinginkan pelanggan dan 

tidak sesuai dengan harapannya, maka pelanggan akan merasa kecewa atau 

bahkan merasa tidak puas dan akan beralih ke perusahaan lain (Nasir dan Tata, 

2013). 

Perusahaan dituntut untuk menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan 

harapan pelanggan. Menurut Griffin dialih bahasakan oleh Yahya (2003) rata-rata 

perusahaan kehilangan 20-40 persen pelanggan mereka setiap tahunnya. Hal 
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tersebut dikarenakan perusahaan memberikan pengalaman yang benar-benar tidak 

sesuai dengan harapan pelanggan. Mengingat pelanggan yang mempunyai kuasa 

penuh dalam hal memilih sebuah produk yang  ditawarkan oleh perusahaan. 

Kondisi tersebut menjadikan perusahaan perlu untuk mengetahui apakah sebuah 

produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Apakah 

sebuah atribut produk yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menyelesaikan 

permasalahan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Karena atribut produklah 

yang menjamin agar sebuah produk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

yang diharapkan oleh pelanggan. Produk yang dihasilkan perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam menarik pelanggan. Karena 

semakin baik produk yang dihasilkan perusahaan, serta dapat memenuhi harapan 

pelanggan maka akan berdampak pada banyaknya pelanggan yang memilih 

produk tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila sebuah produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan tidak sesuai harapan pelanggan maka pelanggan akan beralih 

pada produk yang lebih baik dan mempunyai berbagai macam keunggulan 

(Suryani, 2007). Keunggulan produk pada perusahaan bisa menentukan 

keberhasilan atau tidaknya produk tersebut  bagi pelanggan (Windiyono, 2005). 

Penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana atribut produk 

yang dihasilkan mampu mengahantarkan kebutuhan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Karena saat ini perusahaan saling berkompetisi untuk unggul dari 

pesaingnya dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui 

atribut produk yang ditawarkan. Oleh karena itu atribut produk berperan penting 

dalam merumuskan suatu strategi pemasaran (Hermawan, 1995). 
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Umumnya pelanggan membeli sebuah produk yang bermanfaat dan sesuai 

dengan kebutuhannya. Pelanggan yang  ingin mengetahui  manfaat dari sebuah 

produk tersebut pertama-tama akan melihat atribut yang melekat pada produk 

tersebut. Sikap pelanggan berbeda-beda dalam memandang atribut produk yang 

dianggap penting. Pelanggan akan memberikan perhatian yang besar pada produk 

yang memiliki atribut produk sesuai dengan harapannya. Sebuah produk akan 

dipandang berbeda dengan produk yang dihasilkan pesaing berdasarkan atribut 

produk yang melekat. Jadi atribut produk sangat mempengaruhi reaksi pelanggan 

terhadap produk  yang ditawarkan (Sussanto dan Handayani, 2013). Atribut-

atribut produk akan tercermin dalam produknya itu sendiri. Perbedaan pandangan 

pelanggan terhadap produk yang sejenis yang ditawarkan oleh berbagai 

perusahaan merupakan hasil dari pengelihatan pelanggan terhadap atribut-atribut 

produk (Gitosudarmo, 2001).  

Meneliti atribut produk yang melekat dalam sebuah produk biasanya 

digunakan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan pada produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Penelitian atribut produk ini menjadi suatu hal yang 

penting untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atribut yang ada pada sebuah 

produk. Dengan demikian, perusahaan bisa memperbaiki kualitas atribut produk 

tersebut sehingga produk tersebut lebih menarik perhatian dan disukai oleh 

pelanggan. Begitupun sebaliknya, dengan mengetahui keunggulan-keunggulan 

atribut produk yang lebih unggul dari pesaing, maka perusahaan bisa merumuskan 

strategi untuk mempertahankan keunggulan atribut produk tersebut. Oleh sebab 
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itu, perusahaan perlu untuk mengetahui atribut-atribut dari sebuah produk yang 

menjadi daya tarik pelanggan untuk membeli sebuah produk (Tandjung, 2004).  

Jika sebuah perusahaan ingin unggul atau hanya untuk bertahan hidup 

maka perusahaan harus berwawasan pelanggan. Hanya perusahaan yang 

berwawasan pelangganlah yang akan hidup, sebab perusahaan tersebut bisa 

memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaing kepada pelanggan sasarannya. 

Perusahaan tersebut akan pandai mendapatkan pelanggan karena merancang dan 

mengimplementasikan suatu sistem penghantaran nilai bagi pelanggan yang 

unggul daripada para pesaingnnya (Kotler dialihbahasakan oleh Hermawan, 

1995). Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang 

berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar 

bergerak lebih cepat dalam hal menarik pelanggan. Hal ini ditandai  dengan 

banyaknya perusahaan yang berusaha untuk merebut market share dan  new 

market melalui beragam cara dan inovasi yang ditampilkan dalam produk yang 

mereka hasilkan (Larosa, 2011).  

Pelanggan akan dihadapkan pada berbagai pilihan produk dan akan 

menentukan pilihannya kepada perusahaan yang memberikan nilai tertinggi. 

Pelanggan akan membentuk suatu harapan nilai dan bertindak atas harapan nilai 

itu. Ini berarti jika nilai yang diharapkan pelanggan sebanding dengan penawaran 

produk pada perusahaan maka tindakan pelanggan  akan berpengaruh kepada 

pembelian suatu produk (Kotler dialihbahasakan oleh Hermawan, 1995).  

Salah satu keunggulan bersaing yang perlu dimiliki perusahaan antara lain 

melalui nilai bagi pelanggan. Nilai pelanggan (customer value) berpengaruh 
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terhadap pembelian serta penggunaan terhadap suatu produk. Hal tersebut terjadi 

apabila sikap positif pelanggan terhadap nilai pelanggan sesuai dengan 

harapannya dan mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan (Supandiyono, 

2008). Nilai pelanggan merupakan hal yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus 

bagi perusahaan dalam menciptakan sebuah produk karena pelanggan saat ini 

menjadikan nilai pelanggan suatu hal yang penting dalam kunci untuk melakukan 

pembelian (http://www.academia.edu, diakses 5 Desember 2014). 

Perusahaan-perusahaan baru akan terus bermunculan begitupun juga 

industri  pada dunia pendidikan. Mengingat pendidikan sebagai sesuatu hal vital 

bagi manusia maka hal tersebut ditangkap oleh pebisnis sebagai suatu peluang 

usaha. Semakin banyaknya perusahaan yang muncul menyebabkan ketatnya 

persaingan yang ada.  

Tri Bina Cita adalah perusahaan jasa yang menawarkan produk aktivasi 

intuisi sebagai trobosan di dunia pendidikan. Tentu produk tersebut memiliki 

atribut-atribut produk yang ditawarkan. Atribut produk yang dikembangkan oleh 

Kotler (2007) yaitu Kualitas, Fitur dan Desain (Suswardji, Sungkono, Alfajri, 

2012). Berbicara mengenai produk, maka aspek yang perlu diperhatikan adalah 

kualitas produk. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas jika produk yang 

ditawarkan perusahaan tersebut telah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, 

serta mampu untuk melaksanakan fungsinya (http://jurnal-sdm.blogspot.com/). 

Dengan mengikuti program aktivasi intuisi di Tri Bina Cita maka dapat 

mengoptimalkan otak kiri dan otak kanan, meningkatkan konsentrasi dan daya 

ingat, mengaktifkan dan mempertajam intuisi, meningkatkan kecerdasan 
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intelektual. (www.tribinacita.com, diakses 9 Desember 2014). Produk aktivasi 

intuisi ini dapat dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mampu 

menjalankan fungsi-fungsinya serta kinerja program jasa aktivasi intuisi tersebut 

hasilnya mampu dirasakan  oleh pelanggan.  

Alat bersaing yang perlu dimiliki oleh perusahaan yaitu fitur produk 

(Ginting dalam Suswardji, et al., 2012). Fitur produk adalah unsur-unsur 

penawaran jasa pendidikan yang mudah ditambah atau dikurangi tanpa mengubah 

corak jasa pendidikan (Sitepu, 2012). Jasa aktivasi intuisi di Tri Bina Cita 

menawarkan metode yang efektif untuk meningkatkan kecerdasan  emosional, 

membangun kepercayaan diri, menanamkan keluhuran budi pekerti. Desain 

produk sangat penting dilakukan bagi perusahaan sebagai keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan. Persaingan pada industri jasa pendidikan semakin ketat sehingga 

diperlukan desain untuk mendiferensiasikan dan memposisikan produk 

perusahaan (Kotler dan Keller, 2009). Pada Tri Bina Cita produk didesain 

sedemikian rupa untuk menarik pelanggan. Produk Aktivasi intuisi ini didesain 

dengan menggabungkan unsur-unsur yang berwujud dan tidak berwujud 

diantaranya adalah melakukan aktivitas dengan mata tertutup. Membedakan 

warna dengan mata tertutup, menggambar dengan mata tertutup, dan membaca 

dengan mata tertutup.  

Tri Bina Cita merupakan perusahaan yang benar-benar baru dengan 

produk baru yang juga jarang ditemukan di Indonesia. Dengan produk baru dan 

perusahaan yang baru tentu bukan hal yang mudah untuk mengenalkan produk, 

menarik pelanggan agar melakukan pembelian, apalagi membuat pelanggan 
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percaya bahwa produk yang ditawarkan tersebut berkualitas. Mengenalkan produk 

dengan fitur dan desain yang belum umum dilakukan oleh perusahaan lain tentu 

membuat keraguan bagi pelanggan untuk melakukan pembelian. Namun Tri Bina 

Cita  mampu menarik pelanggan hampir 2000 pelanggan dan bertambah setiap 

minggunya. Bahkan pelanggan Tri Bina Cita tidak hanya datang dari Malang dan 

Batu saja, tetapi juga dari Bogor, Lumajang, Bontang, Pekalongan, Banjarmasin, 

Pontianak (www.tribinacita.com, diakses 9 Desember 2014). Bahkan pendidikan 

aktivasi intuisi ini tidak hanya diminati oleh anak-anak saja, namun mahasiswa 

dan orangtua pun juga mengikuti aktivasi di Tri Bina Cita. Harga yang ditetapkan 

Tri Bina Cita juga terbilang sangat unik dengan membayar Rp. 1.500.000,- 

pelanggan bisa memperoleh jasa ini seumur hidup. Dengan atribut produk yang 

melekat pada produk aktivasi intuisi tersebut apakah mampu menciptakan nilai 

bagi pelanggan dengan membandingkan rasio dari manfaat yang diharapkan oleh 

pelanggan terhadap pengorbanan pelanggan untuk mendapatkan manfaat pada 

jasa aktivasi intuisi Tri Bina Cita ( Tandjung, 2004:27). Berdasarkan fenomena 

yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Atribut Produk terhadap 

Nilai Pelanggan di Tri Bina Cita Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalahnya adalah:  

1. Bagaimana atribut produk di Tri Bina Cita Malang? 

2. Bagaimana nilai pelanggan di Tri Bina Cita Malang? 

3. Apakah atribut produk mempengaruhi nilai pelanggan di Tri Bina Cita 

Malang? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingi dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan atribut produk di Tri Bina Cita Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan nilai pelanggan di Tri Bina Cita Malang. 

3. Untuk menguji pengaruh atribut produk terhadap nilai pelanggan di Tri Bina 

Cita Malang. 

D. Kegunaan Peneleitian 

1. Kegunaan Teoritis. 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta meningkatkan 

pemahaman tentang atibut produk dan nilai pelanggan. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat berkontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai atribut 

produk dan nilai pelanggan. 

2. Kegunaan Praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu  mendapatkan gambaran 

mengenai atribut produk dan nilai pelanggan sehingga dapat sesuai dan memenuhi 

harapan pelanggan. Selain itu juga dapat merumuskan srategi pemasaran untuk 

mempertahankan keunggulan bersaing serta meningkatkan kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan melalui atribut produk dan nilai pelanggan agar 

dapat menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. 

 

 

 




