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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat persaingan bisnis di Indonesia sangat ketat dan tidak dapat

terelakkan. Perusahaan harus selalu menyesuaikan produk yang mereka

tawarkan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan para konsumen,

sehingga bisa memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaingnya.

Perusahaan mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkannya. Prinsipnya konsumen

yang menolak hari ini belum tentu menolak hari berikutnya, akibatnya timbul

persaingan dalam menawarkan produk-produk yang berkualitas dengan harga

yang mampu bersaing dipasaran.

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan

fungsinya. Kemampuan itu meliputi: daya tahan, kehandalan, ketelitian yang

dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, serta atribut yang berharga

pada produk secara keseluruhan (Kotler dan Armstrong, 2010:27). Produk

yang berkualitas dengan harga bersaing merupakan kunci utama dalam

memenangkan persaingan, yang pada akhirnya akan dapat memberikan nilai

kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. Perusahaan yang cerdas akan

mencoba memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan konsumen

dalam memilih dalam menggunakan produk, diantara proses alternatif dan

pengambilan keputusan terdapat minat beli konsumen (purchase intention)

(Kotler dan Keller, 2009:234).
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Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang menjadi

pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Kualitas ditentukan

oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan,

ketidaktergantungan pada produk lain, eksklusifitas dan wujud luar, yaitu

warna, bentuk, ataupun pembungkusan (Swastha dan Handoko, 2008:49).

Dengan kualitas yang bagus dan terpercaya, maka produk akan senantiasa

tertanam dibenak konsumen, karena konsumen bersedia membayar sejumlah

uang untuk membeli produk yang berkualitas.

Produk agar sukses dipasaran, setiap perusahaan harus menetapkan

harganya secara tepat (Tjiptono, 2004:151). Dilihat dari sudut pandang

perusahaan, harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap

laba perusahaan, karena tingkat harga yang ditetapkan perusahaan akan

mempengaruhi kuantitas produk yang dijualnya, sedangkan dari sudut pandang

konsumen, harga digunakan sebagai pengukur nilai dari manfaat yang

dirasakan terhadap barang atau jasa yang pada akhirnya berpengaruh terhadap

minat beli.

Tinjauan terhadap harga juga semakin penting, karena setiap harga yang

ditetapkan perusahaan akan mengakibatkan tingkat permintaan terhadap

produk berbeda. Dalam sebagian besar kasus, biasanya permintaan dan harga

berbanding terbalik, yakni semakin tinggi harga maka semakin rendah

permintaan terhadap produk. Demikian sebaliknya, semakin rendah harga

maka semakin tinggi permintaan terhadap produk. Pada hakekatnya harga

ditentukan oleh biaya produk. Jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan tepat

dan sesuai dengan daya beli konsumen, maka pemilihan suatu produk tertentu
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akan dijatuhkan pada produk tersebut (Swastha dan Irawan, 2005:26). Bila

konsumen bersedia menerima harga tersebut, maka produk tersebut akan

diterima oleh masyarakat. Perusahaan menetapkan harga karena berbagai

pertimbangan, namun ada baiknya jika dalam penetapan harga tersebut

disesuaikan juga dengan nilai, manfaat, dan kualitas produk.

Harga pun menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan konsumen

dalam menarik minat beli sebuah produk. Perbedaan kemampuan daya beli

pada setiap orang membuat adanya kelompok konsumen sensitif terhadap

harga. Oleh karena itu harga seringkali menjadi bahan pertimbangan bagi

sekelompok pembeli tertentu dalam mempengaruhi minat beli konsumen.

Kualitas produk dan harga adalah variabel pilihan penting bagi konsumen,

sehingga harga suatu produk sangat menentukan kualitasnya (Arifin,

2009:107). Untuk menumbuhkan minat beli dan pada akhirnya menentukan

produk mana yang akan dibeli oleh konsumen, tidak terlepas dari pertimbangan

karakteristik yang melekat pada produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan

konsumen atau tidak.

Upaya untuk mempertahankan konsumen perlu adanya upaya untuk

memperkenalkan produk melalui suatu komunikasi pemasaran yaitu promosi.

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak

mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut

(Saladin, 2002:123). Promosi penjualan yang baik harus dibuat sedemikian

rupa agar dapat menarik minat beli konsumen. Semakin baik iklan suatu

produk maka diharapkan akan semakin tinggi keputusan pembelian konsumen
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terhadap produk tersebut. Sebaliknya, promosi produk yang buruk dapat

menyebabkan rendahnya tingkat keputusan pembelian konsumen terhadap

produk tersebut.

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang

sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk.

Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara

perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk

sesuai keinginan dan kebutuhannya. Promosi merupakan kegiatan komunikasi

non personal yang disampaikan lewat media dengan membayar ruang yang

dipakainya untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif)

kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non komersial, maupun pribadi

yang berkepentingan. Hal ini dapat juga terjadi pada produk terasi udang yang

digunakan sebagai objek penelitian saat ini.

Fenomena yang terjadi saat ini terhadap produsen terasi udang yang

semakin banyak membuat persaingan semakin ketat yang menyebabkan

perusahaan dituntut untuk mempunyai daya saing yang tinggi. Terasi Udang

Asli Lombok punya ciri khas terbuat dari Masin (udang rebon) murni tanpa

campuran jenis udang atau ikan lain. Masin adalah udang yang ukurannya

kecil-kecil sebesar batang lidi yang sudah dibersihkan. Di samping itu, banyak

munculnya terasi udang yang terkontaminasi oleh zat kimia yang dapat

memberi efek negatif yang akan dirasakan oleh konsumen. Terlebih lagi saat

ini terasi udang yang dipasarkan mempunyai rasa yang mirip.
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Fenomena minat beli terasi udang lombok “Bunda Zaenab” yang ada

dalam diri konsumen sangat penting dalam kegiatan pemasaran, minat membeli

terasi udang lombok “Bunda Zaenab” merupakan perilaku konsumen yang

muncul sebagai respon terhadap produk yang menunjukkan keinginan

konsumen untuk melakukan pembelian. Untuk menarik minat beli konsumen

terhadap terasi udang lombok “Bunda Zaenab”, produsen harus gencar

melakukan promosi sehingga menarik konsumen untuk mengunjungi dan

membeli produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab” di CV. Laut Indah.

CV. Laut Indah Lombok adalah produsen terasi udang lombok “Bunda

Zaenab” yang dibuat dari 100% udang pilihan dan dikemas modern yang telah

lulus uji logam berat pada makanan di laboratorium independen, serta sudah

diperiksa oleh BPOM & MUI sehingga kualitas terjamin. Terasi udang lombok

“Bunda Zaenab” terkenal karena rasanya yang gurih. Cocok dibuat untuk

sambal terasi atau sambal plecing. Terasi udang lombok yang cukup terkenal

terdapat dua jenis yakni terasi udang Lengkare dan Terasi Udang Jor Jerowaru.

Terasi asli Lombok adalah bumbu masak khas Lombok yang dibuat dari ikan

laut dan udang yang difermentasikan berbetuk pasta. Terasi udang lombok

“Bunda Zaenab” dikenal enak dan gurih karena diracik secara alami tanpa

bahan pewarna dan bahan kimia lainnya.

Kualitas produk dan penetapan harga, merupakan kemampuan

perusahaan dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen melalui

kegiatan promosi. Strategi promosi menggabungkan periklanan, penjualan

perorangan, promosi penjualan dan publisitas menjadi suatu program terpadu

untuk berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain yang pada akhirnya akan
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mempengaruhi minat pembelian (Stanton, 2006:78). Teori ini didukung

penelitian Martono dan Iriani (2014), menyatakan bahwa kualitas produk,

promosi, dan harga mempengaruhi seseorang untuk melakukan minat beli.

Penelitian ini hanya mengambil tiga faktor yang diduga mempengaruhi

minat pembelian konsumen yakni dari kualitas produk, promosi, dan harga.

Distribusi tidak dimasukkan menjadi faktor, sebab diduga kuat distribusi tidak

mempengaruhi minat pembelian konsumen untuk membeli terasi udang

lombok “Bunda Zaenab”. Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk,

Promosi, dan Harga Terhadap Minat Pembelian (Studi pada Konsumen

Produk Terasi Udang Lombok “Bunda Zaenab” di CV. Laut Indah

Lombok)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas produk, promosi dan harga berpengaruh secara parsial

terhadap minat pembelian produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab”?

2. Apakah kualitas produk, promosi dan harga berpengaruh secara simultan

terhadap minat pembelian produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab”?

3. Diantara kualitas produk, promosi dan harga manakah yang dominan

pengaruhnya terhadap minat pembelian produk terasi udang lombok “Bunda

Zaenab”?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan

tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh kualitas produk, harga dan promosi secara parsial

terhadap minat pembelian produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab”.

2. Untuk menguji pengaruh kualitas produk, harga dan promosi secara

simultan terhadap minat pembelian produk terasi udang lombok “Bunda

Zaenab”.

3. Untuk menguji kualitas produk, harga dan promosi yang dominan

pengaruhnya terhadap minat pembelian produk terasi udang lombok “Bunda

Zaenab”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemasukan bagi manajer

pemasaran pada produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab” dan berguna

untuk pengembangan serta menentukan kebijakan strategi pemasaran pada

bisnisnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya sebagai

aplikasi teori ke dalam suatu penelitian mengenai minat pembelian, serta

memberikan penjelasan tentang hubungan kausalitas antar variabel-variabel

tersebut, dan juga diharapkan penelitian berikutnya mampu memperbaiki

dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.


