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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini pembangunan   di sektor perekonomian mengalami perubahan 

yang signifikan. Hal ini terlihat dari berubahnya tingkat kesejahteraan masyarakat  

yang  cenderung  meningkat, secara otomatis meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat  munculah  berbagai  macam  kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh 

m/asyarakat baik kebutuhan primer maupun sekundernya, sehingga hal ini tentu 

saja membuka kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya .Hal ini 

memunculkan  persaingan antara perusahaan-perusahaan yang akan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Perusahaan yang ingin bertahan dalam 

persaingan harus menciptakan keunggulan yang merupakan nilai plus tersendiri di 

mata perusahaan lain yang juga ikut dalam persaingan . Konsumen sekarang 

semakin tidak mudah diprediksi dalam hal memilih suatu produk, mereka menjadi 

semakin kritis dalam berbagai hal terutama dalam mengunakan uangnya. Semakin 

menuntut dan tidak mudah puas menjadi ciri konsumen di era global.  

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan  secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. suatu keputusan 

(decision) melibatkan pilihan diantara dua atau lebih alternatif tindakan atau 

perilaku. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang 

berbeda. Dunia yang semakin global menjadi tantangan bagi perusahaan , karena 

persaingan semakin ketat dan konsumen menjadi semakin banyak pilihan. Interaksi 
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konsumen dengan srategi pemasaran berbagai produk dan mereka pun tidak 

terhindarkan. Ketika konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk 

sebenarnya mereka memiliki alasan-alasan tertentu dalam memilih sebuah produk, 

misalnya merasa puas dengan kualitas produk serta  pelayanan yang ditawarkan 

produk tersebut. Keputusan pembelian oleh konsumen adalah keputusan yang 

melibatkan persepsi terhadap kualitas, nilai dan harga. Konsumen tidak hanya 

menggunakan harga sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai indikator biaya 

yang dikorbankan untuk ditukar dengan produk atau manfaat produk.  

Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang semakin berkualitas 

membuat perusahaan yang bergerak diberbagai bidang usaha berlomba-lomba 

meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki demi mepertahankan Citra 

Merek (Brand Image) produk yang mereka miliki. Setiap merek memiliki 

perbedaan baik dari sisi atribut produk dan keunikan hal ini bertujuan untuk 

membedakan .dengan produk sejenis dari perusahann lain . Banyak cara dilakukan 

perusahaan dalam rangka mempertahankan Brand Image yang mereka miliki di 

antaranya inovasi teknologi keunggulan yang dimiliki produk tersebut, penetapan 

harga yang bersaing dan promosi yang tepat sasaran. Semakin baik Brand Image 

produk yang dijual maka akan berdampak pada keputusan pembelian oleh 

konsumen. 

Harga juga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan 

keputusan pembelian pada produk. Dimana harga adalah jumlah semua nilai yang 

konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu barang ataupun jasa.   Pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian sangatlah penting, kerena dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh 
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perusahaan dapat menjadi alat pengukur  akan permintaan suatu produk. Penetapan 

harga harus sesuai dengan kualitas suatu produk yang diproduksi jika salah atas 

suatu produk dapat mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat 

maksimal yang mengakibatkan penjualan menurun dan berimbas pada  pangsa 

pasarnya berkurang. Oleh sebab itu, dalam penetapan harga perusahaan harus dapat 

menentukan harga penjualan sesuai dengan kulaitas serta pangsa pasar yang dituju 

agar penjualan produk dan pangsa pasar semakin meningkat 

Di zaman seperti ini Kebutuhan akan produk tas pada saat ini bukan hanya 

sebagai tempat untuk menyimpan barang saat bepergian namun lebih dari itu 

beberapa wanita berkarir dan beberapa sosialita menempatkan tas sebagai salah satu 

barang untuk mempercantik penampilan demi meningkaan status sosialnya bahkan 

menempatkan tas sebagai barang mewah. bahkan mereka lebih meningkatkan 

gengsi dan prestise sebagai bekal dalam penampilan . 

Gerai  Elizabeth merupakan salah satu outlet terkenal yang sudah lama 

berdiri di kota Malang sejak 2007 dan merupakan perusahaan yang produknya asli 

buatan indonesia  ini  memiliki image yang baik dimata konsumen. Elizabeth 

menyediakan berbagai macam jenis tas ,terutama tas travelling dan tas wanita , 

produk tas yang mereka produksi merupakan produk unggulan dengan bahan baku 

yang terbaik sehingga mengahasilkan sebuah produk yang mampu bersaing dengan 

produk yang diproduksi oleh perusahaan perusahaan asing.  Elizabeth yang telah 

lama berdiri terus mengembangkan inovasi dengan terus memproduksi tas tas yang 

dengan model model yang update  terus mengikuti perkembangan tren  yang ada di 

masyarakat dan yang paling utama adalah Elizabeth  mampu menyediakan produk 

yang memiliki kualitas yang baik dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua 
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kalangan masyarakat mulai dari kalangan menengah kebawah sampai kalangan 

menengah ke atas .  

Tabel 1.1 

Top Brand Produk Tas Wanita di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber :  topbrands-award.com 

Berdasarkan situs topbrand-awards.com pada tahun 2015 fase 2,  dalam 

kategori perlengkapan pribadi wanita dalam jenis tas wanita Elizabeth menempati 

peringkat kedua dari 5 brand tas yang saat ini bersaing  di pasar Indonesia (Brand 

dengan tingkat TBI lebih dari 10% merupakan (TOP Brand) ) hal ini menandakan 

elizabeth merupakan salah satu brand tas ternama asal Indonesia yang mampu 

mengungguli perusahaan tas dari luar negeri, namun brand elizabeth masih kalah 

jika dibandingkan dengan tingkat TBI brand dalam negeri lainnya yaitu sophie 

paris . Perusahaan harus segera menemukan solusi agar tingkat TBI brand  elizabeth 

mampu mengungguli dan bersaing dengan  tingkat TBI perusahaan pesaing yaitu 

sophie paris. Berdasarkan proses pengamatan pada toko tas wanita elizabeth yang 

saya lakukan sebelum menentukan objek penelitian serta proses tanya jawab secara 

tidak formal  kepada konsumen serta surpevisor toko tas wanita elizabeth yang 

NO MEREK TBI KET 

1 Sophie Paris 21,7 % TOP 

2 Elizabeth 11,4 % TOP 

3 Guess 10,8 % TOP 

4 Cole 3,6  % - 

5 Fladeo 3,4% - 



5 
 

 

berada di kota Malang dan berdasarkan dari uraian latar belakang dan fenomena di 

atas penulis mengadakan penelitian dan mengangkat judul “PENGARUH CITRA 

MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 

PRODUK TAS WANITA ELIZABETH “.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah variabel citra merek dan harga berpengaruh secara simultan  

terhadap keputusan pembelian pada produk tas wanita  elizaebth ? 

2. Apakah  variabel citra merek dan  harga berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk tas wanita elizabeth ? 

3. Diantara kedua variabel citra merek  dan harga , Manakah Variabel yang 

dominan terhadap keputusan pembelian pada produk tas wanita elizabeth ? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah disini dimaksud untuk mepermudah peneliti dalam 

menguji dan supaya tidak menyimpang. Pada penelitian ini ,  peneliti  membatasi 

masalah pengaruh variabel citra merek (brand image)  yang terdiri dari keunggulan 

asosiasi merek,keukuatan asosiasi merek,dan keunikan asosiasi merek (Keller 

2003:167) dan variabel harga (price) yag terdiri dari keterjagkauan harga 

,kesesuaian harga dengan kualitas ,daya saing harga dan kesesuaian harga dengan 

manfaat (Kotler dan Amstrong:2008:278) terhadap keputusan pembelian pada 

produk tas wanita di gerai elizabeth Malang. 
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D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

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

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek (brand image) dan harga (price) 

secara simultan terhadap keputusan pembelian pada produk tas wanita 

elizabeth Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  citra merek (brand image) dan harga (price) 

secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk tas wanita di 

elizabeth Malang. 

3. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh dominan antara citra 

merek (brand image) dan harga  (price) terhadap keputusan pembelian pada 

produk tas  wanita di elizabeth  Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, 

antara lain yaitu: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

penerapan antara teori dan praktek yang berada dilapangan. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat 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. 

 


