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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Keputusan pembelian merupakan tindakan yang dilakukan konsumen 

untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk. Keputusan pembelian 

menjadi menjadi fokus setiap perusahaan karena keputusan pembelian akan 

menjadi penentu keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya. 

Sebelum  melakukan keputusan pembelian, konsumen terlebih dahulu melalui 

beberapa tahapan didalamnya yaitu pengenalan kebutuhan berlanjut kepada 

pencarian informasi produk yang akan dibeli lalu evaluasi alternatif kemudian 

terciptanya keputusan pembelian dan berakhir pada tahap perilaku setelah 

pembelian (Sulistyawati, 2011). Keputsan pembelian merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah lalu 

konsmen dapat melakukan evaluasi pilihan untuk menentukan sikap yang akan 

diambil selanjutnya. (Arumsari dan Khasanah, 2012). 

Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya seperti lokasi (Salam, 2016), kualitas produk, harga, promosi, 

saluran distribusi, citra merek dan mutu pelayanan (Ratnasari et al, 2014). 

Faktor lainnya juga yaitu kemasan, kelengkapan fungsi dan desain produk 

(Mustikasari & Budiadi, 2014). Perilaku konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor tersebut. 
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Keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen dilakukan atas 

dasar keinginan dan kebutuhannya terhadap suatu produk. 

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat dicapai 

dengan memahami dan menanggapi harapan konsumen tersebut (Rahma, 

2007). Konsumen bersedia untuk membeli dan mengorbankan uang yang 

dimilikinya untuk membeli suatu produk, apabila produk sesuai dengan apa 

yang mereka harapkan. Jika pemasar mampu mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen dengan baik, maka produk – produk akan laris di pasaran walaupun 

tingkat persaingan cukup tinggi. Tingkat penjualan menjadi faktor penentu atas 

keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan didalam memasarkan produknya 

(Arumsari dan Khasanah, 2012).  

Perusahaan dapat menggunakan produk untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen, salah satunya dengan memberikan harga 

produk yang wajar di mata konsumen. Penilaian terhadap harga suatu produk 

dikatakan mahal, murah atau biasa saja dari setiap individu yang dilatar – 

belakangi oleh lingkungan dan kondisi individu. Dalam kenyataannya, 

konsumen dalam menilai harga suatu produk bukan hanya dari nilai nominal 

secara absolute saja (Yugo, 2015). Harga 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 (Alfiansyah, 2017).  
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Desain produk juga merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Desain produk mempengarui keputusan pembelian pada 

peralatan tahan lama, seperti mebel (Nuha dan Sutopo, 2015). Desain produk 

merupakan fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk 

berdasarkan kebutuhan konsumen. Desain produk merupakan totalitas 

keistimewaan yang mempengaruhi cara penampilan dan fungsi suatu produk 

dalam hal kebutuhan konsumen (Putra, 2016). 

Kebutuhan konsumen akan perabot rumah tangga yang salah satunya 

mebel dimana memiliki banyak fungsi dan kegunaan yang hampir dimiliki 

setiap warga masyarakat, maka dari itu mulai banyak bermunculan toko mebel 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Industri mebel merupakan industri 

yang mengolah bahan baku menjadi produk barang jadi yang bisa disebut 

dengan mebel yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. 

Pertumbuhan industri mebel tergolong cukup pesat di dalam negeri. Himpunan 

Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menargetkan industri mebel 

dapat tumbuh hingga 16% pada tahun 2018 (Kristianto, 2018). Perkembangan 

industri mebel di Indonesia pada umumnya mengalami kelesuan (Faizal, 2015). 

Hal ini karena beberapa faktor diantaranya, persaingan yang cukup tinggi 

antara pengusaha sejenis, dan regulasi Surat Sistem Verifikasi dan Legalitas 

Kayu (himki-indonesia.com, 2017).  

Jumlah sentra industri mebel yang tersebar di Indonesia cukup banyak, 

hampir diseluruh Propinsi terdapat industri mebel dengan sentral yang cukup 

besar terletak di Kota Jepara, Sukoharjo, Pasuruan, Gresik, Sidoharjo, 
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Jabodetabek dan lain sebagainya (Lestari, 2017). Salah satu sentral industri 

mebel di Jawa Timur terletak di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan dikenal dengan 

sebutan kota industri mebel, karena mulai dari industri mebel rumah tangga 

yang berskala kecil, menengah dan industri mebel skala besar pun ada di Kota 

ini dengan jumlah sebanyak 1,340 pada tahun 2014 (Pasuruankota.go.id, 

2017).  

Keanekaragaman sentral industri mebel di Kota Pasuruan mendorong 

konsumen untuk melakukan identifikasi dalam pengambilan keputusan saat 

menentukan mebel mana yang menurut mereka memenuhi kriteria. 

Keberagaman sentral industri mebel di Pasuruan mengakibatkan tingginya 

tingkat persaingan yang terjadi antara sesama pengusaha mebel. Pesaing tidak 

hanya dari daerah Kota Pasuruan saja, namun tidak menutup kemungkinan juga 

pesaing dari luar daerah. Tingginya persaingan tersebut mengakibatkan 

penurunan terhadap penjualan, hal tersebut terjadi salah satunya pada UD. 

Jepara Indah.  

UD. Jepara Indah salah satu industri mebel yang berdiri sejak tahun 

2013 hingga sekarang, yang dikelola oleh Nur Rohman sekaligus sebagai 

pemiliknya dan dibantu oleh beberapa karyawan. UD. Jepara Indah beralamat 

di Jalan Gatot Subroto, Karang Ketuk, Badingrejo, Kota Pasuruan Jawa Timur. 

Produk yang dimiliki oleh UD. Jepara Indah berupa kursi, gebyok rumah, 

mimbar, meja makan, tolet, sofa dan lain – lain. Adapun data penjualan UD. 

Jepara Indah 4 tahun terakhir dari tahun 2013 – 2016 yang disajikan pada tabel 

1.1 : 
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Tabel 1.1 

 Data Penjualan UD. Jepara Indah di Pasuruan Tahun 2013–2016  

Tahun Penjualan (Rp.) Penurunan %  

2013 830.420.000 - 

2014 813.537.000 2.04% 

2015 772.875 .000 5.26% 

2016 695.724.000 9,98% 

Jumlah 3.112.556.000 17.28 

Rata-Rata 778.139.000 4.32 

Sumber : data UD. Jepara Indah 2013 – 2016  

Tebel 1.1 di atas menunjukan bahwa dari tahun 2014 – 2016 UD. Jepara 

Indah mengalami penurunan penjualan. Penurunan penjualan menjadi masalah 

penting dalam mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut. Penurunan 

yang terjadi pada UD. Jepara Indah disebabkan oleh berkurangnya pasokan 

bahan baku, dan persaingan yang ketat antara mebel – mebel di sekitar, yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dikarenakan banyaknya 

pilihan mebel yang ada.  

UD. Jepara Indah dituntut agar membuat strategi untuk meningkatkan 

penjualan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen adalah harga. Harga yang sesuai dengan produk yang ditawarkan 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Tamayani, 2015). 

Harga merupakan jumlah semua nilai yang diberikan oleh konsumen untuk 

mendapatkan manfaat dari suatu produk. UD. Jepara Indah menyiasati 

menggunakan bahan baku kayu selain jati sebagai alternatif agar harga yang 
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ditawarkan menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan toko mebel 

lainnya. Harga yang murah menyebabkan konsumen lebih tertarik untuk 

melakukan keputusan pembelian (Salam, 2016).  

UD. Jepara Indah membuat desain mebelnya dengan mengadaptasi 

permintaan pasar sesuai standar yang dimiliki oleh UD. Jepara Indah sehingga 

tidak mengurangi ciri khas dari UD. Jepara Indah itu sendiri. Desain produk 

yang menarik dan sesuai dengan permintaan pasar akan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen, karena desain produk yang menarik dapat 

menaikkan pemasaran produk. (Salam, 2016).  

Harga dan desain produk merupakan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, variabel tersebut digunakan karena menjadi faktor pendorong 

yang mempengaruhi keputusan pembelian mebel pada UD. Jepara Indah. 

Harga menjadi hal awal yang diperhatikan oleh konsumen ketika berbelanja, 

sebab harga pada suatu produk haruslah sesuai dan wajar. Tingginya harga 

yang ditawarkan harus sesuai dengan manfaat yang akan diterima oleh 

konsumen yang mengkonsumsinya. Desain produk yang variatif memiliki daya 

tarik tersendiri. Masalah yang menarik yang telah di jelaskan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Harga dan 

Desain Produk terhadap Keputusan Pembelian Mebel Pada UD. Jepara 

Indah Kota Pasuruan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana harga mebel yang ada di UD. Jepara Indah Kota Pasuruan? 

2. Bagaimana desain produk mebel yang ada di UD. Jepara Indah Kota 

Pasuruan? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mebel di UD. 

Jepara Indah Kota Pasuruan? 

4. Apakah desain produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian mebel 

di UD. Jepara Indah Kota Pasuruan?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan berdasarkan latar 

belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mendeskripsikan harga mebel yang ada di UD. Jepara Indah 

Kota Pasuruan. 

2) Untuk mendeskripsikan desain produk mebel yang ada di UD. Jepara 

Indah Kota Pasuruan. 

3) Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mebel 

di UD Jepara Indah Kota Pasuruan. 

4) Untuk menguji pengaruh desain produk terhadap keputusan 

pembelian mebel di UD Jepara Indah Kota Pasuruan. 
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2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat 

menjadi manfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1)  Bagi pemilik dan pengelola UD. Jepara Indah 

Hasil penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap penetapan harga yang 

baik dan juga memiliki desain produk yang baik dan menarik sehingga 

keputusan pembelian tercapai dengan baik untuk meningkatkan 

penjualan produk.  

2) Bagi Akademik 

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

dan diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya 

Manajemen Pemasaran yang ingin mengetahui lebih banyak ketika 

akan melakukan penelitian terhadap konsumen yang akan 

memutuskan melakukan pembelian pada suatu produk barang berupa 

mebel berdasarkan ciri – ciri dari sebuah produk barang itu sendiri 

seperti dari segi harga dan desain produk terhadap keputusan 

pembelian.  

 


