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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat, baik bisnis yang bergerak di bidang manufaktur maupun 

jasa.Perkembangan perekonomian secara menyeluruh yang diiringi dengan 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan sebuah 

persaingan yang semakin ketat dan tajam, baik di pasar domestik maupun 

di pasar internasional. Untuk dapat memperoleh keunggulan dalam 

persaingan tersebut maka setiap perusahaaan harus mampu memenuhi 

kepuasan konsumennya, dengan strategi yang sesuai dengan produk yang 

di tawarkan.  

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting bagi kelangsungan perusahaan itu sendiri.Kepuasan konsumen 

merupakan syarat yang harus di penuhi perusahaan agar mampu sukses 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Apabila pelanggan merasa 

puas, maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali 

mengggunakan jasa yang sama. kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya (Tjiptono,2005:350).  
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Adapun faktor – faktor yang membentuk kepuasan konsumen 

menurut Lupyoadi (2001) antara lain adalah  kualitas produk, kualitas 

pelayanan atau jasa, emosi, harga dan biaya. Namun dalam penelitian ini, 

peneliti hanya memfokuskan pada kualitas pelayanan sebagai salah satu 

pengukur akan kepuasan pelanggan. hal ini dilatari bahwa harga dan 

pelayanan pada setiap produsen produk ikan hias mas koki relatif sama. 

Sehingga faktor kualitas menjadi faktor bembanding yang paling 

signifikan dan paling realistis untuk dilakukan penelitian. 

Dari penelitian pendahuluan yang di lakukkan oleh peneliti 

terhadap 15 pelanggan di CV Java Goldfish alasan pelanggan membeli 

ikan pada CV Java Goldfish adalah menjual ikan mas koki yang memiliki 

corak yang beraneka warna, harga yang sesuai dengan kualitas, ikan yang 

di jual mudah beradaptasi dengan lingkungan yag baru. Sehingga peneliti 

menggunakan variabel fitur, reliabilitas, kesesuaian dengan spesifikasi, 

daya tahan, keindahan sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan. 

Dalam persaingan usaha bisnis ikan hias, salah satu faktor yang 

mendukung dalam kelancaran nya adalah bagaimana memenuhi keinginan 

konsumen akan kualitas ikan hias tersebut. Hal ini dikarenakan harga, 

biaya dan pelayanan yang diberikan oleh produsen relatif sama sehingga 

yang memberikan nilai lebih (value added) dalam usaha ini adalah 

bagaimana menampilkan kualitas dari produk ikan hias tersebut. 

Menurut American Society for Quality Control ,kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu barang atau 
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jasa, dalam hal kemampuan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan yang 

telah ditentukan atau bersifat laten (Lupiyoadi,2001;144). Semua itu di 

nilai oleh pelanggan pada saat pelanggan mengkonsumsi atau 

menggunakan produk tersebut. Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi saat 

pelanggan itu membeli suatu produk yang mana harga dari produk tersebut 

mencerminkan kualitas produk tersebut 

Perusahaan manufaktur dalam dewasa ini berlomba – lomba untuk 

memenuhi tingkat kepuasan pelanggan yang mana kepuasan 

pelanggan.Merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan.Perkembangan 

bisnis produk perikanan nonkonsumsi termasuk komoditas ikan hias di 

Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki 

prospek yang menjanjikan secara ekonomi. 

Tabel 1.1 

 Nilai Perdagangan Produk Perikanan Nonkonsumsi 

Tahun Nilai Perdagangan 

Produk Perikanan 

Target 

Pencapaian 

2011 565 miliar rupiah 350 miliar rupiah 

2012 1,4 triliun rupiah 1 triliun rupiah 

2013 1,7 triliun rupiah 1,5 triliun rupiah 

Sumber : ditjen p2hp kementrian kelautan dan perikanan. 

Wilayah produksi ikan hias Indonesia tersebar di 18 Provinsi di 

seluruh Indonesia, dengan sentra budidaya ikan hias terbesar terdapat di 

Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Daerah Istimewa 
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Yogyakarta.Pemasaran ikan hias Indonesia didominasi untuk pasar ekspor. 

Berdasarkan data dari United Nation Commodity Trade Statistics Data 

Base, nilai ekspor ikan hias Indonesia pada 2012 sebesar US$ 21,01 juta, 

atau 8,12% dari total nilai ekspor ikan hias di seluruh dunia yang sebesar 

US$ 258,8 juta. (p2hp.kkp.go.id. 2014).  

Ikan hias merupakan salah satu komoditas andalan baru yang 

masih memerlukan upaya pengembangan yang lebih intensif di Indonesia, 

mengingat pasar internasional yang prospektif dan potensi sumber daya 

yang melimpah.Dari sisi suplai, perkembangan produksi ikan hias dalam 

tiga tahun terakhir ini cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari trend 

produksi ikan hias yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, produksi budidaya ikan hias pada tahun 2012 mencapai 938 

juta ekor. Pada tahun 2013, dari target produksi sebesar 1,1 miliar ekor, 

sampai dengan bulan Desember 2013 tercapai 1,04 miliar ekor atau 94,26 

%. Dan salah satu  menjadi primadona di kalangan pasar ikan hias adalah 

ikan mas koki.(kkp.go.id. 2014). 

Ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan hias yang mempunyai 

nilai keindahan yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu dilihat dari samping 

(sideview) dan dilihat dari atas (top view) dan mempunyai beragam jenis 

dan memiliki keanekaragaman warna. Ikan mas koki adalah salah satu 

ikan hias yang yang sudah bisa menembus pasar internasional. Sejak tahun 

2009 sudah mulai banyak bermunculan eksportir dan importir ikan mas 

http://www.p2hp.kkp.go.id/


5 
 

koki untuk memenuhi pasar domestic dan mancanegara. Untuk Indonesia 

sendiri mempunyai nilai tertinggi di Asia. Hingga saat ini Indonesia adalah 

pasar untuk ikan mas koki dengan kwalitas Grade A dimana saat ini 

Indonesia 2 kali berturut-turut diajang Internasional memperoleh predikat 

Grand Champion diajang contes tersebut. Dan hingga saat ini breeder 

Indonesia berlomba-lomba mencetak ikan yang mempunya kwalitas tinggi 

agar mampu bersaing dengan pasar luar negeri. 

CV. Java goldfish yang dalam hal ini bergerak dalam industri 

penjualan produk ikan koki dan dalam usahanya untuk bersaing dengan 

perusahaan pesaingannya menerapkan standart kualitas produk yang 

sangat tinggi, karena menurut pemilik CV. Java goldfish kualitas produk 

yang tinggi dapat memenuhi kepuasan konsumen.  

Hal ini berbuah manis pada banyaknya penghargaan baik dalam 

ruang lingkup jawa timur maupun nasional yang telah di dapat. Seperti 

contohnya meraih juara umum  di kontes Tulungagung tingkat nasional 

tahun 2012 dan best of show pada kontes nasional di  kota Bogor tahun 

2011, dan selain itu CV. Java Goldfish yang dulunya hanya berada di kota 

Kediri sekarang sudah bisa berkembang dengan membuka cabang di kota 

tulung agung untuk meningkatkan produksi mereka agar kepuasan 

konsumen tetap terjaga. 

Berdasarkan uraian tentang CV. Java Goldfish maka dilakuan 

penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 
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Konsumen Pada Pembelian Ikan Hias Mas Koki ( Studi CV . Java 

GoldFish Kediri )”. 

B. Rumusan masalah 

1. Apakahkualitas produk yang terdiri dari variabel fitur, reliabilitas, 

kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, dan keindahan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

2. Diantara variabel fitur, reliabilitas, kesesuaian dengan spesifikasi, daya 

tahan, dan keindahan yang terdapat pada kualitas produk, variabel 

apakah yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

C. Batasan masalah  

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel kualitas produk 

menurut Garvin (dalam Tjptono,2005;130-131) yang terdiri dari fitur, 

reliabilitas, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, dan keindahan 

terhadap kepuasankonsumen pada pembelian ikan hias mas koki 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh  kualitas produk yang terdiri dari fitur, 

reliabilitas, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, dan 

keindahan terhadap kepuasan konsumen pada pembelian ikan hias 

mas koki. 

b. Untuk mengetahui variabel kualitas produk yang terdiri dari fitur, 

reliabilitas, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, dan 
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keindahan manakah yangpaling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada pembelian ikan mas koki. 

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat sebagai informasi tambahan

dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan

analisis perilaku para konsumen.

b. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau

referensi untuk penelitian lebih lanjut.


