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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya dunia yang sangat cepat, mempengaruhi 

persaingan bisnis yang ada. Persaingan bisnis terjadi di berbagai sektor, 

baik bisnis yang bersifat business to business, business to consumer, 

consumer to consumer, sektor dagang dan sektor jasa. Sektor perdagangan 

merupakan sektor yang diambil oleh kebanyakan pengusaha, karena dalam 

sektor ini perusahaan menyediakan kebutuhan primer maupun sekunder 

yang dibutuhkan oleh konsumen.  

Persaingan bisnis yang semakin ketat tiap harinya membuat 

perusahaan harus menetapkan berbagai macam strategi pemasaran yang 

terintegrasi. Perusahaan juga harus melihat produk apa yang akan 

dibutuhkan dan dapat ditawarkan kepada konsumennya. Salah satunya 

penjualan peralatan dapur atau peralatan masak di Indonesia, yang 

berorientasi kepada konsumen. Adanya strategi perusahaan yang tepat 

dapat meningkatkan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen.  

Pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen memiliki arti 

yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Berjalannya masa 

depan perusahaan nantinya ditentukan oleh  seberapa banyak konsumen 

dalam melakukan pembelian produk dan jasa. 

Proses pengambilan keputusan pembelian seorang konsumen 

biasanya didasarkan oleh beberapa hal diantaranya produk & jasa, harga, 



2 
 

 
 

distribusi, komunikasi dan hal lainnya  Kotler (2009:178). Perusahaan atau 

produsen yang cerdas harus mampu dalam memahami keputusan 

pembelian konsumen secara menyeluruh, diantaranya melakukan suatu 

pembelajaran, memilih produk, menggunakan, bahkan menyingkirkan 

suatu produk, (Kotler (2009:184)).  

Adanya pengetahuan tentang produk, jasa, harga dan lainnya dapat 

mempermudah produsen atau pemasar dalam menentukan strategi yang 

tepat untuk menjalankan usaha atau bisnis. Hal lain yang juga harus 

diperhatikan diantaranya adalah kualitas dari produk itu sendiri, display 

produk atau penataan barang yang ada, dan harga produk yang dijual, 

sehingga dapat memudahkan konsumen dalam memilih sebuah produk. 

             Kualitas suatu produk memiliki arti yang cukup penting terhadap 

keputusan pembelian. Jika kualitas produk yang dirasakan konsumen baik 

maka akan berdampak pada pembelian selanjutnya. Namun, jika kualitas 

yang dirasakan oleh konsumen tidak sesuai maka mereka akan beralih 

kepada produk lain yang serupa. Kualitas produk adalah kemampuan suatu 

produk dalam memperagakan fungsinya, termasuk di dalamnya 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan dalam 

pengoperasian, dan atribut lainnya (Kotler & Amstrong 2012:283).  

Kualitas produk dapat dikatakan baik, jika harapan yang 

diinginkan dan realita yang didapat sama atau sebanding. Semakin baik 

kualitas suatu produk di benak konsumennya, maka semakin baik dan 

tinggi pula tingkat keputusan pembelian yang dilakukan. Hal tersebut 
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memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan, sesuai penelitian yang 

dilakukan sebelumnya (Anwar, 2015). 

  Penataan barang atau produk (display) juga harus diperhatikan 

oleh produsen, karena sebelum melakukan keputusan untuk membeli 

konsumen biasanya melihat produk yang dipajang terlebih dahulu. Display 

memiliki arti suatu alat pertama yang digunakan untuk menarik calon 

pembeli agar membeli suatu produk (Sopiah & Syihabudhin, 2008:176). 

Beberapa hal yang dilakukan dalam display agar menarik minat calon 

pembeli adalah rapi dan bersih, mudah dilihat, dijangkau dan dicari, 

lokasinya tepat, aman dan susunannya memikat, sehingga calon pembeli 

tertarik untuk mengambil dan membeli produk yang ada. 

Seorang produsen harus mampu melakukan penataan produk atau 

display produk secara rapi dan teratur. Hal ini dapat menjadi daya tarik 

bagi konsumennya. Seorang konsumen dalam melakukan pembelanjaan 

tidak hanya sebagai kegiatan fungsional semata, tetapi juga kegiatan untuk 

mengisi waktu, hiburan, juga pelepas penat. Sehingga saat konsumen 

memasuki sebuah toko, mereka tidak hanya memberikan penilaian 

terhadap barang yang ditawarkan tetapi juga menilai kreativitas dan 

keindahan penataan produk (display) disertai informasi tentang 

pengetahuan produk sebagai alat komunikasi produsen kepada konsumen. 

Kemudian konsumen melakukan pembelian, sesuai penelitian yang 

dilakukan sebelumnya (Widodo, 2017). 
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Harga juga menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan 

sebuah pilihan dalam membeli atau tidak suatu produk. Harga adalah 

sesuatu yang diberikan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu 

produk, baik barang maupun jasa (Lamb, Hair, Mc Daniel, 2001:268). 

Harga juga menjadi salah satu isyarat yang digunakan konsumen dalam 

proses presepsi, harga akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap 

suatu produk. 

Harga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap suatu 

produk, konsumen memberikan penilaian terhadap produk untuk pertama 

kali melalui harga. Jika harga yang diberikan produsen terhadap suatu 

produk dapat dijangkau oleh konsumen, maka hal tersebut berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.  Juga berdampak baik terhadap kemajuan 

usaha kedepannya (Novitasari, 2015). 

Wisata Panci, merupakan salah satu tempat usaha yang mulai 

berdiri tahun 2002 dan dimiliki oleh H.Amin Marzuki. Wisata Panci 

bergerak di bidang produksi rumah tangga yakni menawarkan berbagai 

macam peralatan memasak, diantaranya panci, wajan, sendok, garpu, 

gelas, dan lain sebagainya. Usaha ini  berada di wilayah Taman Dayu, 

Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Wilayah tersebut termasuk ke dalam 

wilayah yang potensial untuk mendirikan usaha, karena terdapat beberapa 

tempat menarik yang bisa dikunjungi diantaranya, pemandian Telogo 

Sewu, food court, waterpark, masjid Cheng Ho dan tempat lainnya untuk 

bersantai keluarga.  
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Produsen Wisata Panci lebih memfokuskan kepada kebutuhan 

wanita yakni ibu rumah tangga. Di sisi lain produk yang ditawarkan juga 

produk yang disukai oleh anak-anak, karena bentuknya yang 

beranekaragam. Wisata Panci bukan hanya satu-satunya tempat yang 

menjual peralatan rumah tangga di Pandaan, tetapi ada beberapa pesaing 

lainnya misalnya Sandang Ayu, Ragil Kuning, dan Pasar Pandaan yang 

juga menawarkan produk hampir serupa.  

Berbeda dengan pesaing yang ada, harga produk yang ditawarkan 

di Wisata Panci dapat dikatakan relatif terjangkau, dibandingkan produk 

peralatan rumah tangga yang dijual di tempat lain karena produk yang ada 

memodifikasi barang gagal produksi dari beberapa perusahaan. Beberapa 

kualitas produk yang dijual yakni KW 1, KW 2, dan Barang BS (Barang 

Sortir), dan ada beberapa barang yang didatangkan dari negara Cina. 

Tetapi apabila strategi yang ada diterapkan dengan tidak sesuai di Wisata 

Panci, maka tidak menutup kemungkinan konsumen akan berpindah ke 

tempat lain. 

Tabel 1.1 Data Penjualan Wisata Panci Pada Tahun 2017 

  Bulan Penjualan/unit 

Januari 13.486 

Februari 19.081 

Maret 21.579 

April 23.797 

Mei 29.151 

Juni 53.134 

Juli 51.537 

Agustus 40.566 
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          Sumber : Wisata Panci 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penjualan dari Wisata 

Panci tiap bulannya tidak stabil. Pemilik Wisata Panci H. Amin Marzuki 

mengatakan bahwa pengunjung yang datang dan  membeli produk lebih 

ramai pada hari minggu dibandingkan hari lainnya. Beliau mengatakan 

pada hari Senin-Sabtu hanya sekitar 50-100 orang, sedangkan ketika hari 

minggu pengunjung yang datang bisa mencapai 1000 orang.  

Sedangkan, hasil pra-riset peneliti kepada beberapa ibu rumah 

tangga yang telah mengenal dan mengetahui produk Wisata Panci, pada 9 

Juli 2017 menunjukkan bahwa beberapa dari mereka meragukan kualitas 

dari produk yang dijual. Ketika  melakukan pemilihan produk, sebagian 

pembeli mengatakan bahwa mereka harus pintar dalam memilih produk 

yang akan dibeli, karena sebagian produk terdapat beberapa kecacatan 

seperti, warna yang mengelupas. Salah satu konsumen tersebut menuliskan 

dalam blog pribadi miliknya (www.nurrochma.com/wisata-panci-

pasuruan/02/2017).  

Di sisi lain display atau penataan produk juga harus diperhatikan 

oleh produsen. Terdapat  wanita dan ibu rumah tangga yang berusia sekitar 

30-45 tahun mengatakan penataan produk kurang diperhatikan. Terdapat 

penempatan beberapa barang yang kurang beraturan, selain itu jalan yang 

Bulan Penjualan/unit 

September 34.021 

 Oktober  32.855 
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dipergunakan untuk memilih produk kurang luas, sehingga beberapa 

pengunjung harus rela bergantian untuk memilih produk yang diinginkan. 

Harga yang diberikan oleh Wisata Panci dapat dikatakan 

terjangkau untuk ibu rumah tangga. Hal ini menjadikan strategi yang baik 

dan positif  bagi produsen atau pemilik usaha . Pra-riset yang dilakukan 

oleh peneliti, rata-rata dari konsumen mengatakan bahwa harga produk 

yang ada tergolong terjangkau dan murah, tetapi beberapa diantara mereka 

meragukan harga yang ada karena mereka takut barang yang dijual 

merupakan barang yang memiliki kualitas buruk. Selain itu, pemilik (H. 

Amin Marzuki) menuturkan bahwa, jika konsumen membeli barang dalam 

jumlah banyak akan diberikan potongan harga khusus. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul, “PENGARUH PERSEPSI KUALITAS 

PRODUK, DISPLAY PRODUK, DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada Konsumen Produk Yang 

Dijual di Wisata Panci Pandaan).” 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi konsumen tentang kualitas produk, display 

produk, dan harga di Wisata Panci? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara persepsi kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian di Wisata Panci? 
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3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara display produk 

terhadap keputusan pembelian di Wisata Panci? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara harga terhadap 

keputusan pembelian di Wisata Panci ? 

5. Berapa besar pengaruh antara persepsi kualitas produk, display produk, 

dan harga terhadap keputusan pembelian? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Mendeskripsikan tentang persepsi konsumen tentang kualitas produk, 

display produk , dan harga di wisata panci. 

2. Untuk menguji pengaruh secara parial antara persepsi kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian di wisata panci. 

3. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara display produk terhadap 

keputusan pembelian di wisata panci. 

4. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara harga terhadap 

keputusan pembelian di wisata panci. 

5. Untuk mengetahui besar pengaruh persepsi kualitas produk, display 

produk, dan harga terhadap keputusan pembelian. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi 

bagi pihak pengelola Wisata Panci, dalam menentukan pengembangan 

dan kebijakan dalam usaha yang dapat dilakukan di waktu yang akan 

datang. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya

Dari penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti

selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.


