
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pemasaran merupakan hal yang sangat mendasar dan penting untuk dipahami oleh 

para pelaku usaha, hal tersebut dikarenakan pemasaran adalah suatu proses sosial dimana 

didalamnya ada individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan dengan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. Pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwa pemasaran 

merupakan proses yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pada sisi lain, dunia usaha yang semakin sarat dengan persaingan, maka suatu 

perusahaan harus mampu mempertahankan dan diharapkan dapat merebut pangsa pasar, 

karena memiliki pangsa pasar yang besar dapat mempertahankan posisi perusahaan dalam 

jangka panjang. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut diukur dengan 

memperhatikan produk yang ditawarkan. Melalui produk yang berkualitas akan mampu 

memberikan dukungan bagi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain itu produk yang berkualitas mampu memberikan jaminan atas kepuasan konsumen 

dan pada akhirnya akan memberikan jaminan bahwa produk tersebut menjadi pertimbangan 

konsumen untuk dikonsumsi secara terus menerus oleh konsumen atau dengan kata lain 

produk akan mempengaruhi perubahan sikap konsumen terhadap keberadaan perusahaan, 

dengan demikian segala bentuk atribut yang terdapat pada suatu produk menjadi dukungan 

sebagai upaya memaksimalkan kepuasan konsumen. 



Kepuasan konsumen perlu diketahui sehingga diperlukan suatu pengukuran dan 

pengujian secara tepat terkait dengan tingkat kepuasan konsumen. Kepuasan terhadap suatu 

produk menjadi salah satu penentu atas keberhasilan perusahaan untuk mengembangkan 

usaha yang dilakukan. Pengukuran kepuasan konsumen merupakan elemen penting dalam 

menyediakan produk yang benar-benar mampu memberikan jaminan atas kepuasan 

konsumen.  Dalam prosesnya tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk berkaitan 

secara langsung dengan atribut-atribut yang terdapat pada produk tersebut. 

Atribut produk pada dasarnya merupakan keunggulan produk yang dimiliki oleh produk 

dan yang merupakan pembeda antara produk sejenis yang ditawarkan oleh suatu perusahaan 

dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Atribut produk merupakan 

pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan 

diberikan atau diserahkan kepada konsumen, yang terdiri atas merek, kualitas, kemasan, 

label, citra produk, layanan pelengkap dan jaminan produk. (Tjiptono, 2005:103). Melalui 

analisis terhadap atribut produk maka dapat dijadikan tolak ukur atas keberhasilan 

perusahaan dalam memberikan atau menawarkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan 

harapan para konsumen. Demikain pula pada atribut produk yang terdapat pada suatu produk 

pakaian. 

Pemilihan atas atribut produk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

pertimbangan bahwa atribut produk tersebut yang benar-benar dapat dirasakan secara fisik 

atas kualitas atribut produk yang ditawarkan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dalam 

penelitian ini tidak menggunakan atribut produk yang meliputi merek, label dan kemasan, hal 

tersebut dikarenakan ketiga indikator tersebut tidak secara langsung memberikan kepuasan 

kepada konsumen terkait dengan produk yang ditawarkan pada suatu butik. 



Salah satu butik yang menyediakan produk pakaian yaitu Butik Le ' Goub yang menjual 

khusus untuk cewek yang berani untuk tampil beda dan siap untuk menjadi trendsetter di 

lingkungannya sendiri. Le ' Goub menjual khusus dress casual , kalung , bando , kemeja , 

blazer , skirt dan shoes bag  untuk kaos. Butik yang berdiri pada tanggal 6 Agustus 2009 ini 

dibangun oleh Putri Siska Ayu Purnama, yang dibantu oleh beberapa rekan serta saudara dan 

keluarga. Butik Le’ Goub juga melakukan penjualannya melalui toko online pada website 

facebook dan Twitter. Kata Le ' Goub sendiri dibuat oleh Nova Aulia Pagar Alam yang 

dalam bahasa Perancis berarti menakjubkan. Dalam pekembangannya butik ini menunjukkan 

adanya peningkatan atas usaha yang dilakukan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 

kencederungan peningkatan atas hasil penjualan selama 5 bulan terakhir, dimana hasil 

penjualan tersebut dapat disajikan pada tabel 1. 



Tabel 1 

Hasil Penjualan Butik Le’ Goub 

Bulan Mei 2010 Sampai September 2010 

(Dalam Rupiah) 

Bulan Jumlah 

Mei 2010 28.681.500 

Juni 2010 21.266.550 

Juli 2010 22.608.250 

Agustus 2010 22.830.250 

September 2010 30.289.000 

Sumber: Butik Le’ Goub Malang 

Berdasarkan hasil penjualan tersebut dapat membuktikan bahwa produk yang 

ditawarkan pada Butik Le’ Goub menunjukkan adanya hasil penjualan yang berfluktuasi dan 

menunjukkan adanya kecenderungan menunjukkan peningkatan. Namun demikian dalam 

usahanya Butik Le’ Goub juga mendapat persaingan dari usaha yang sejenis, dimana butik-

butik yang terdapat disekitar Butik Le’ Goub yang menjadi pesaing yaitu dapat disajikan 

pada tabel 2. 

Tabel 2 

Nama-Nama Butik Yang Menjadi Pesaing  

Butik Le’ Goub Malang 

No. Nama 

1 Ladies Boutique 

2 Ayumi Boutique 

3 Lily & Eve Boutique 

4 Quickstlye Boutique 

5 Pink City Boutique 

6 Miss Kinky Boutique 

7 Islamic Boutique 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 



Berdasarkan tabel 2 tersebut secara langsung dapat diketahui adanya persaingan usaha, 

dimana harus dilakukan upaya nyata dari pihak pengelola Butik Le’ Goub untuk memberikan 

jaminan atas kepuasan kepada konsumen dalam hal ini terkait secara langsung dengan unsur-

unsur atribut produk yang ditawarkan. Butik Le’ Goub memiliki keunggulan apabila 

dibandingkan dengan butik yang lain, dimana butik tersebut memiliki desainnya lebih 

menarik apabila dibandingkan dengan butik yang terdapat disekitarnya. Selain itu butik ini 

menawarkan produk-produk yang menjadi trend dengan harga yang relatif terjangkau serta 

lebih mengutamakan produk untuk kelompok konsumen remaja. 

Apabila dikaitkan dengan tingkat kepuasan terhadap atribut produk yang ditawarkan 

oleh butik maka menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara antara atribut produk yang 

ditawarkan oleh pemilik butik dengan upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

Dengan adanya semakin baik kualitas atribut produk yang ditawarkan maka dengan 

sendirinya upaya untuk menciptakan kepuasan kepada konsumen juga akan menunjukkan 

peningkatan. Kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa apabila pihak pemilik butik mampu 

menjaga dan mempertahankan atas kualitas atribut produk yang ditawarkan maka jaminan 

kepuasan konsumen akan terwujud. 

Berdasarkan uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Atribut Produk Butik Le’ Goub  Malang ”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah kepuasan konsumen terhadap atribut produk Butik Le’ Goub Malang ? 

C.  Batasan Masalah 



Batasan dalam penelitian ini yaitu hanya melakukan analisis terhadap pengaruh 

atribut produk yang meliputi kualitas, citra, layanan pelengkap dan jaminan produk terhadap 

kepuasan konsumen. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap atribut produk Butik Le’ Goub Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan pemilik perusahaan dalam rangka melakukan evaluasi produk 

yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan di masa yang akan 

datang. 

b. Bagi pihak lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 



 


