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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan kemajuan dalam bidang ekonomi, maka perkembangan 

dunia usaha juga mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang pesat. Semua ini 

dibuktikan dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan baru. Semuanya 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin 

meningkat. Salah satu tujuan pendirian perusahaan adalah untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya, karena dengan keuntungan tersebut perusahaan 

dapat mengembangkan usahanya dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Pencapaian laba perusahaan tersebut dilakukan melalui kegiatan 

penjualan hasil produksi.  

Tolak ukur hasil penjualan dapat dilihat dari jumlah produk yang dapat 

dijual pada konsumen. Semakin besar jumlah produk yang dipasarkan atau dijual 

dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berhasil didalam melaksanakan 

kegiatan penjualannya. Namun demikian untuk mencapai hal tersebut tidaklah 

mudah, sebab dewasa ini persaingan antar perusahaan sampai ketahap yang sangat 

kompetitif. Persaingan pasar tersebut dapat dilihat apabila suatu produk tertentu 

laku dipasaran maka pada tahap selanjutnya akan terjadi persaingan penjualan dari 

perusahaan lain.  

Persaingan bisnis yang semakin tajam membuat para pengusaha berlomba-

lomba untuk memasarkan produknya dengan menggunakan berbagai strategi 

untuk memaksimalkan penjualannya. Didalam mencapai tujuannya perusahaan 
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sering kali mendapatkan hambatan-hambatan untuk mencapainya. Hambatan-

hambatan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya adalah 

persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis. Persaingan antara perusahaan 

yang sejenis seakan menciptakan pasar pembeli, dimana pembeli lebih banyak 

menciptakan kekuasaan dibandingkan penjualan. Didalam pasar yang berbentuk 

demikian konsumen relatif lebih besar dalam menentukan apa yang akan dibeli 

dan kepada siapa ia akan membeli. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka setiap 

perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan produk yang 

diinginkan konsumen. Dengan demikian, setiap perusahaan harus mampu 

memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 

keinginan para konsumen sangat bergantung pada perilaku konsumennya. Melalui 

pemahaman perilaku konsumen, pihak manajemen perusahaan dapat menyusun 

strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada 

dan mengungguli para pesaingnya. 

Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan 

produk dan jasa, termasuk di dalamnya: proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut (Engel dkk, 1994:3). 
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Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya 

adalah sama, namun proses pengambilan keputusan tersebut akan diwarnai oleh 

ciri kepribadian, usia, pendapatan dan gaya hidupnya. Keputusan pembelian 

merupakan pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut dilakukan (Schiffman dan Kanuk 2004:547). 

Tindakan pengambilan keputusan yang meliputi keputusan tentang jenis dan 

manfaat produk, keputusan tentang bentuk produk, keputusan tentang merek, 

keputusan tentang jumlah produk, keputusan tentang penjualnya dan keputusan 

tentang waktu pembelian serta cara pembayarannya. Produk yang dibeli haruslah 

berkualitas, konsumen akan merasa produk tesebut berkualitas apabila produk 

tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan 

atau melebihi apa yang diharapkan.  

Kualitas produk memiliki pengertian yaitu karakteristik produk atau jasa 

yang tergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan 

yang dinyatakan atau diimplikasikan (Kotler dan Amstrong 2008:272). Kualitas 

produk yang baik bukan hanya dilihat dari hasil yang didapatkan dari pemakaian 

suatu produk, tetapi lebih daripada itu juga termasuk bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan produk dan dampak jangka panjang dari penggunanaan produk 

tersebut. Kualitas suatu produk harus memberikan manfaat yang menyeluruh 

kepada konsumen atau pelanggan, tanpa menimbulkan dampak negatif. Kualitas 

suatu produk ditentukan melalui indikator-indikatornya. Indikator kualitas produk 

adalah performance (kinerja), durability (daya tahan), conformance to 
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specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), features (fitur), reliability 

(reliabilitas), aesthetics (estetika), perceived quality (kesan kualitas), 

serviceability. (Tjiptono, 2008) 

Selain faktor kualitas produk, faktor lain yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian adalah harga (price). Harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk tersebut. Pengaruh 

harga terhadap keputusan pembelian sangatlah penting, karena dengan tingkat 

harga yang ditetapkan oleh perusahaan dapat menjadi alat pengukur akan 

permintaan suatu produk. Semakin terjangkau harga suatu produk maka 

konsumen akan semakin tertarik dan melakukan keputusan pembelian terhadap 

produk yang bersangkutan (Kotler dan Amstrong 2008:266).  

Penetapan harga harus sesuai dengan kualitas suatu produk yang 

diproduksi, jika salah atas suatu produk dapat mengakibatkan jumlah penjualan 

akan menurun dan berimbas pada pangsa pasarnya berkurang. Oleh sebab itu, 

dalam penetapan harga perusahaan harus dapat menentukan harga penjualan 

sesuai dengan kualitas serta pangsa pasar yang dituju agar penjualan produk 

meningkat. Berdasar penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat kaitan erat 

antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. 

 Persaingan dalam industri produk kecantikan dan perawatan tubuh dewasa 

ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Persaingan tersebut dapat dilihat 

dari banyaknya jenis produk kecantikan dan perawatan tubuh yang ditawarkan 

oleh produsen, terlebih saat ini bukan hanya wanita sebagai konsumen produk 
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kecantikan tersebut tetapi juga konsumen pria yang mulai terbiasa untuk 

memperhatikan dan merawat tubuhnya. Tidak hanya wajah, namun tangan 

maupun anggota badan yang lainpun ikut diperhatikan. Salah satu produk 

kecantikan dan perawatan tubuh yang menjadi perhatian konsumen adalah lulur 

mandi. Lulur mandi sendiri merupakan produk yang fungsinya cukup penting 

dalam menjaga penampilan, yaitu menjaga kelembapan kulit, mengangkat sel-sel 

kulit mati, serta menghaluskan kulit. 

Berbagai macam produk lulur mandi pun makin menjamur di kalangan 

masyarakat dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Mayoritas poduk lulur 

mandi yang ada di pasaran menawarkan pemutih didalamnya. Sayangnya terdapat 

kesan yang kuat dan sudah melekat di masyarakat bahwa putih identik dengan 

kecantikan. Oleh karena itulah banyak wanita di Indonesia yang berlomba-lomba 

untuk mendapatkan kulit putih yang diidam idamkan tidak peduli terhadap efek 

yang ditimbulkan yang penting keinginan untuk mendapatkan kulit putih tercapai. 

Padahal realita yang ada, produk kecantikan khususnya lulur mandi yang ada di 

pasaran saat ini sebagian besar merupakan racikan dari bahan bahan kimia. 

Penggunaan produk berbahan kimia dalam jangka panjang akan menimbulkan 

efek yang merugikan bagi konsumen. 

Selain itu, perang harga yang acap kali terjadi diantara produsen lulur 

mandi semakin membuat konsumen bingung. Konsumen seperti yang diketahui, 

menginginkan sebuah produk yang berkualitas dengan harga yang murah. 

Kombinasi hasil penggunaan produk instan dan harga yang murah menjadi pilihan 

konsumen tanpa memperhitungkan dampak negatif dikemudian hari. Ujungnya 
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hal itulah yang menjadi kesempatan bagi produsen lulur mandi untuk menekan 

harga semurah mungkin tanpa memperhatikan penggunaan bahan berkualitas 

dalam proses produksinya. Sejalan dengan itu, produk tersebut akhirnya menjadi 

market leader dan menjadi pilihan utama konsumen karena mampu menghadirkan 

hasil instan yaitu kulit putih dalam waktu singkat dan harga yang sangat 

terjangkau.  

Dalam realitas persaingan produk kecantikan yang semakin marak terjadi, 

Lulur Madu Ibu Soraya hadir dengan keunikan dan kealamiannya dengan bahan 

alami andalannya yaitu madu dan minyak zaitun yang tidak diragukan lagi 

khasiatnya untuk kecantikan kulit. Madu dan zaitun adalah antioksidan yang 

tinggi dibandingkan bahan alami lainnya yang dapat menangkal radikal bebas. 

Konsumen Lulur Madu Ibu Soraya akan ketagihan dalam menggunakannya 

karena tekstur dan kenyamanan dalam penggunaannya. Bahan bahan alami yang 

terdapat dalam lulur madu menjamin terbebasnya konsumen dari efek negatif 

yang ditimbulkan dalam pemakaian jangka panjang. Harga yang ditawarkan pun 

walaupun tidak begitu murah, tetapi relatif dapat terjangkau oleh semua kalangan 

dan dapat bersaing dengan produk pesaing yg sejenis. Hal itu tentu sejalan dengan 

kualitas yang didapat oleh konsumen. 

Lulur Madu Ibu Soraya dengan bahan alami andalannya yaitu madu dan 

minyak zaitun memiliki 7 manfaat dalam setiap kemasannya, antara lain : 

Pertama, Scrubbing ; Dengan butiran lembut dari beras ketan membantu sel-sel 

tanduk yang telah mati untuk melepaskan diri secara teratur untuk digantikan sel-

sel baru dibawahnya sehingga membuat kulit menjadi halus, lembut, putih bersih 
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dan bercahaya juga dapat menghilangkan flek-flek hitam dan bekas jerawat. 

Kedua, Moisturizing ; Perpaduan madu, gliseryn dan minyak zaitun terbukti 

membantu menggantikan fungsi collagen untuk mengikat air dengan cara 

melumasi kulit dan menahan penguapan yang berlebihan sehingga kulit tidak 

mengering. Membuat kulit terlihat selalu segar dan awet muda serta menjaga 

kelembapannya.  

Ketiga, Nutrizing ; Madu, glyserin, ramuan tumbuhan alami, serta minyak 

zaitun dalam kandungan lulur, sarat akan mineral, garam, glukosa, protein, 

vitamin A, B, dan C berfungsi sebagai  nutrisi yang dibutuhkan kulit. Keempat, 

Antiseptik ; Madu dan Glyserin disebut juga sebagai anti bakteri yang paling 

efektif serta didukung oleh trigeliserida dalam kandungan minyak zaitun berfungsi 

sebagai penghambat perkembangan flora merugikan pada kulit. Kelima, Masker ; 

Lulur tersebut mengandung cassava starch sejenis ubi (akar-akaran) yang sangat 

baik untuk digunakan sebagai asker pengencang kulit. Keenam, Ph balance ; 

Dengan Ph 5,14 yang sesuai dengan toleransi Ph kulit antara 4-5,7 maka lulur 

tersebut mampu meminimalisasi dampak negatif efek samping kosmetik. Ketujuh, 

Natural AHA ; Berasal dari bahan alam, ekstrak jeruk nipis,ekstrak apel, yoghurt, 

memberi efek mencerahkan warna kulit, membuat kulit lebih kenyal dan tampak 

muda. (www.lulurmadu.com) 

Produk kecantikan dan perawatan kulit Lulur Madu Ibu Soraya telah 

terdaftar dan mendapatkan jaminan kualitas dari POM Depkes (BPOM CD 

1003602630). Lulur Madu Ibu Soraya juga telah memiliki sertifikat Intertek 

International cabang Asia yang dikeluarkan di Singapura tahun 2012 
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(www.lulurmadu/intertek.html). Intertek adalah laboratorium uji terpercaya di 

dunia yang berpusat di London dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun daalm 

sertifikasi berbagai macam produk konsumsi dan lain-lain. Sertifikat Intertek 

menjamin bahwa produk tersebut layak digunakan baik di Indonesia maupun di 

dunia. Dengan sertifikasi dari Intertek produk ini telah lulus uji untuk masuk di 

pasar Eropa, Amerika, Australia, Afrika dan Asia sendiri (www.intertek.com). 

Pada saat ini produk lulur madu Ibu Soraya telah menembus pasar Saudi Arabia 

untuk dipasarkan di wilayah timur tengah lainnya. Di Indonesia sendiri mulai 

banyak peminat yang semakin bertambah untuk menggunakan lulur madu Ibu 

Soraya, bahkan banyak yang menjadi pelanggan tetap. Bahan yang benar benar 

alami tanpa bahan kimia dari produk lulur madu Ibu Soraya inilah yang menjadi 

daya tarik utama konsumen. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas inilah, maka 

penelitian ini memutuskan untuk mengambil judul, “PENGARUH KUALITAS 

PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 

PRODUK LULUR MADU IBU SORAYA”. 

.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada produk Lulur Madu Ibu Soraya ? 
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2. Apakah variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada produk Lulur Madu Ibu Soraya ? 

3. Apakah variabel kualitas produk dan harga berpengaruh simultan terhadap 

keputusan pembelian pada produk Lulur Madu Ibu Soraya ? 

4. Diantara kedua variabel kualitas produk dan harga manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian pada produk Lulur 

Madu Ibu Soraya ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah disini dimaksud untuk mempermudah peneliti 

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

membatasi masalah pengaruh variabel kualitas produk (quality product) yang 

terdiri  dari performance, durability, conformance to specifications, features, 

reliability, aesthetics, perceived quality, dan serviceability (Tjiptono) dan 

variabel harga (price) yang terdiri dari harga yang terjangkau, harga yang 

sesuai dengan kualitas, harga yang berdaya saing, dan harga yang sesuai 

dengan manfaat (Kotler dan Amstrong) terhadap keputusan pembelian (Kotler 

dan Keller) pada produk Lulur Madu Ibu Soraya. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada produk Lulur madu Ibu Soraya. 

b. Untuk mengetahui pengaruh harga secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada produk Lulur Madu Ibu Soraya. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pada produk Lulur Madu Ibu Soraya. 

d. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan antara variabel 

kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian pada produk 

Lulur Madu Ibu Soraya. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di bidang 

pemasaran untuk mengembangkan usaha bisnis mereka  

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

tambahan referensi untuk melakukan dan menyusun penelitian dengan 

topik yang sama. 

 

 

 


