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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pemasaran dapat bertujuan mempengaruhi pembeli untuk 

bersedia membeli barang, dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. 

Hal ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk memahami “mengapa”, dan 

“bagaimana” tingkah laku konsumen tersebut demikian; sehingga perusahaan 

dapat mengembangkan, menentukan harga, memperomosikan, dan 

mendistribusikan produknya secara lebih baik. Dengan mempelajari perilaku 

pembeli, manajer akan mengetahui kesempatan baru yang berasal dari belum 

terpenuhinya kebutuhan; dan kemudian mengidentifikasikannya untuk 

mengadakan segmentasi pasar (Swastha dan Irawan, 2001). Sangat penting bagi 

perusahaan untuk mempelajari bagaimana caranya mempengaruhi konsumen agar 

mau melakukan keputusan pembelian. 

Perusahaan dapat menggunakan produk untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen, salah satunya dengan memberikan kualitas produk yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsumen menyukai produk yang 

menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Manajer dari organisasi 

berfokus untuk membuat produk yang unggul, dan senantiasa 

memutakhirkannya. Suatu produk baru tidak akan sukses jika tidak didukung 

oleh harga, distribusi, iklan, dan penjualan yang tepat. (Kotler dan Keller, 2008) 

Selain kualitas produk, harga juga merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, karena konsumen hanya akan membeli produk yang harganya sesuai 

dengan daya beli mereka. Menurut para ekonom, harga, nilai, dan faedah (utility) 

merupakan konsep-konsep yang sangat berkaitan. Utility adalah atribut suatu 

produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan 

secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam 

pertukaran. Dalam perekonomian kita sekarang ini untuk mengadakan pertukaran 

atau untuk mengukur nilai suatu produk kita menggunakan uang, bukan sistem 

barter. Jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran tersebut mencerminkan 
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tingkat harga dari suatu barang. Jadi, harga adalah jumlah uang (ditambah 

beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk, dan pelayanannya. Dari definisi tersebut kita dapat 

mengetahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan 

sejumlah keuntungan dari harga tersebut. (Swastha dan Irawan, 2001) 

Fenomena pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini hal yang banyak 

diperbincangkan, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini 1,49 persen, 

dengan laju pertumbuhan seperti itu maka setiap tahun penduduk Indonesia 

bertambah 4,5 juta orang (www.solopos.com). Fenomena ini membuat Indonesia 

membutuhkan banyak tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. 

Real Estate Indonesia (RE) mencatat saat ini kurang lebih ada 45 juta rumah 

berdiri di Indonesia dari 240 jutaan penduduk. Dengan jumlah penduduk terus 

bertambah, maka seharusnya ada tambahan 1,4 juta unit rumah baru per tahun. 

(www.finance.detik.com). 

Banyaknya jumlah rumah yang berdiri di Indonesia ini juga bisa menjadi 

peluang bagi para produsen perabot-perabot rumah seperti perusahaan mebel. 

Pasar dari perusahaan mebel juga akan semakin besar karena dengan jumlah 

rumah sebanyak itu juga dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan penduduk 

terhadap perabot-perabot rumat untuk memenuhi barang mebeler untuk 

rumahnya, seperti lemari, meja, tempat tidur, dan lain sebagainya. Persaingan 

antar perusahaan mebel pun akan menjadi kian ketat, setiap perusahaan agar 

dapat terus bertahan hidup akan berusaha mempertahankan pangsa pasar yang 

sudah ada, bahkan memperluas pangsa pasarnya. 

Selain itu, dengan banyaknya perusahaan yang melayani pasar mebel ini 

membuat konsumen juga memiliki banyak pilihan untuk membeli produk-produk 

mebeler yang berkualitas, dan harga yang sesuai dengan uang yang mereka 

miliki. Akan tetapi ada juga beberapa konsumen yang mengutamakan kualitas 

dalam membeli sebuah produk sehingga mereka mendapatkan manfaat dari 

produk tersebut, walaupun terkadang biaya yang dikeluarkan lebih tinggi.  

http://www.solopos.com/


3 
 

 
 

Peluang pangsa pasar yang luas ini juga ditangkap oleh UD. Jatiwangi di 

Banyuwangi, perusahaan manufaktur produk mebeler yang sudah berdiri sejak 

tahun 1991 ini bisa bertahan hidup sampai sekarang karena dapat memanfaatkan 

peluang dari besarnya pertumbuhan penduduk yang ada di daerah sekitar 

Denpasar, dan Banyuwangi. Perusahaan memiliki banyak konsumen di Denpasar 

baik konsumen individu, maupun konsumen korporasi. Sampai sekarang 

perusahaan terus menjalin hubungan baik dengan semua konsumen, bahkan 

beberapa konsumen korporasi rata-rata sudah menjadi pelanggan tetap sejak tahun 

1994, biasanya konsumen korporasi memesan produk perusahaan secara rutin 

setiap seminggu sekali, dan ada pula yang sebulan sekali sampai dua bulan sekali. 

Hal ini menjelaskan bahwasannya perusahaan dapat mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. Perusahaan juga melayani pasar di 

Banyuwangi akan tetapi tidak sesering melayani pasar di Denpasar.  

Perusahaan memiliki salah satu produk andalan yaitu meja yang dibuat 

dari bahan kayu sisa, produk ini mulai diproduksi oleh perusahaan kurang lebih 

pada tahun 1996. Walaupun sudah lama diproduksi, produk ini masih memiliki 

banyak kekurangan yang berkaitan dengan kualitas produknya. Keluhan yang 

dirasakan para pelanggan antara lain, permukaan meja yang kurang halus, ada 

bagian meja yang copot karena lem kurang kering, kaki meja yang kurang presisi, 

dan ukuran meja yang tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu, menurut beberapa 

pelanggan harga produk baru ini juga terlalu tinggi, beberapa kali mereka 

menawar harga yang telah ditentukan oleh perusahan. Karena masalah ini, 

perusahaan terpaksa harus menurunkan harga ketika pelanggan menawar harga 

produk agar pelanggan mau membeli produk tersebut. 

Setiap kali produk meja dari kayu sisa ini dijual, pelanggan menawar 

harga agar menjadi lebih rendah. Selain itu, setelah produk ini sampai di tangan 

pelanggan sering mengalami kerusakan yang mengakibatkan pelanggan 

mengeluh, perusahaan harus memberikan servis terhadap kerusakan tersebut, dan 

tentunya itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Di bawah ini telah tersedia data 

penjualan meja dari kayu sisa kepada pelanggan di Denpasar beserta jumlah servis 

yang diterima UD. Jatiwangi dari periode 2012 sampai dengan periode 2015: 
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Tabel 1.1. Data Penjualan dan Jumlah Servis Produk Meja dari Kayu Sisa 

UD. Jatiwangi dari tahun 2012-2015 

Tahun  Penjualan di Denpasar (buah) Jumlah Servis 

2012 69 27 

2013 72 30 

2014 84 33 

2015 88 46 

Total  313 136 

Rata-

rata 
78,3 34 

Sumber : Data Penjualan UD. Jatiwangi tahun 2012-2015 

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa total penjualan produk meja 

dari kayu sisa selama empat tahun terakhir di Banyuwangi adalah 313 buah 

dengan rata-rata penjualan 78,3 buah pertahun. Sedangkan total servis yang 

diterima karena kerusakan barang setelah diterima oleh konsumen adalah 136 

buah selama empat tahun terakhir dengan rata-rata 34 buah per tahunnya, yang 

artinya pada setiap tahun hampir setengah dari jumlah penjualan produk ini 

diservis kembali karena kerusakan. Hal ini tidak bagus bagi perusahaan, karena 

pelanggan sering dikecewakan oleh produk ini, dengan keadaan harga produk ini 

juga sering tidak cocok dengan pelanggan. Oleh karena itu penting bagi UD. 

Jatiwangi untuk melakukan pembenahan harga, dan kualitas produk pada produk 

meja dari kayu sisa ini.  

Konsumen terlebih dahulu akan melakukan beberapa alternatif pilihan 

sebelum membeli, apakah akan membeli atau tidak. Jika konsumen kemudian 

memutuskan salah satunya, maka konsumen sudah melakukan keputusannya. 

Untuk memahami pembuatan keputusan pembelian konsumen, terlebih dahulu 

harus dipahami sifat-sifat keterlibatan konsumen dengan produk atau jasa. 

Memahami tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk atau jasa berarti 
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pemasar berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan seseorang merasa 

harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk atau jasa. Tingkat 

keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian juga bisa dipengaruhi oleh stimulus 

(rangsangan) yang termasuk dalam bauran pemasaran (marketing mix). (Hariadi 

dan Martoatmodjo, 2013).  Namun penelitian lain menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi 

yang dimiliki oleh konsumen tentang produk tersebut. Tugas pemasar adalah 

menyediakan informasi yang lengkap mengenai suatu produk sehingga konsumen 

mengetahui manfaat serta hal-hal yang akan mereka peroleh dari suatu produk. 

(Sihombing dan Helmi, 2014) 

Banyak pakar ekonomi berasumsi bahwa konsumen adalah pembeli 

ekonomi (economic buyers) - secara logis membandingkan pilihan-pilihan untuk 

mendapatkan kepuasan terbesar dari waktu, dan uang yang mereka keluarkan. 

Eksistensi logis dari teori pembeli ekonomi mengantarkan kita untuk mengamati 

pola-pola pendapatan konsumen. Pendekatan ini sangat berharga karena 

konsumen setidaknya pasti memiliki pendapatan untuk dapat melakukan 

pembelian dalam pasar. Lebih jauh, sebagian konsumen tidak memiliki 

pendapatan yang cukup untuk membeli segala sesuatu yang mereka inginkan, 

sehingga mereka harus membuat pilihan. 

Pandangan ini berasumsi bahwa kebutuhan ekonomi menuntun sebagian 

besar perilaku konsumen. Kebutuhan ekonomi (economic needs) menyangkut 

pemanfaatan terbaik dari waktu, dan uang seorang konsumen-sebagaimana 

konsumen menilainya. Sebagian konsumen mencari harga terendah, sebagian lain 

akan membayar lebih untuk mendapatkan kemudahan, serta sebagian lainnya 

mungkin mengutamakan harga, dan kualitas untuk memperoleh yang terbaik. 

(Cannon dkk, 2008)  

Kualitas produk adalah salah satu hal yang dapat membuat konsumen 

tertarik untuk membeli produk perusahaan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Purwati dkk (2012) menyimpulkan, bahwa variabel kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian. Dan penelitian lain 
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menyimpulkan bahwa koefisien kualitas produk berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian. (Weenas, 2013) 

Banyak orang menganggap produk adalah suatu penawaran nyata, tetapi 

produk bisa lebih dari itu. Secara luas, produk (product) adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi, dan ide. Salah satu hal penting yang dilihat 

konsumen adalah kualitasnya. kualitas produk sebagai karakteristik produk atau 

jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. (Kolter dan Keller, 2009)  

Sebuah penelitian menunjukkan hasil uji parsial pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel 

harga bersifat positif terhadap keputusan membeli (Hariadi dan Martoatmodjo, 

2013). Sedangkan dalam penelitian lain didapat kesimpulan bahwa variabel harga 

terhadap pengambilan keputusan pembelian berpengaruh secara signifikan. 

(Purwati dkk, 2012) 

Harga (price) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. 

Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa. Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi pilihan para pembeli. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa 

faktor di luar harga menjadi semakin penting. Namun, harga tetap menjadi salah 

satu elemen yang paling penting dalam menentukan pangsa pasar, dan keuntungan 

suatu perusahaan. (Kotler dan Keller, 2009) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui, dan 
menganalisis pengaruh kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian 
produk meja dari bahan kayu sisa UD. Jatiwangi di Denpasar. Oleh karena itu, 
peneliti mengambil judul penelitian “PENGARUH KUALITAS PRODUK 
DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Meja 
dari Kayu Sisa UD. Jatiwangi di Denpasar)”. 
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B. Batasan Masalah 

Komponen bauran pemasaran lain yaitu distribusi, dan promosi tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini, karena perusahaan tidak memiliki masalah serius di dalam 

distribusi, dan perusahaan memang tidak melakukan promosi. 

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas maka dimunculkan pertanyaan penelitian 

sebagai berkut : 

1. Apakah kualitas produk dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen? 

2. Apakah harga dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen? 

3. Variabel manakah yang berkontribusi terbesar dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen? 

D. Tujuan  

 Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

3. Untuk mengetahui varibel yang berkontribusi terbesar terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

E. Manfaat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, yaitu:   

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan UD. Jatiwangi dalam rangka menentukan 

pengambilan keputusan berkaitan dengan harga, dan kualitas produk agar 

dapat meningkatkan penjualan, dan mengetahui faktor manakah yang 

paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk 

meja dari kayu sisa. 
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2. Manfaat bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti 

berikutnya, dan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Manajemen Pemasaran 

kaitannya dengan keputusan pembelian konsumen. 


