
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di zaman yang cepat dan tanggap akan teknologi saat ini, masyarakat 

diharuskan banyak mengetahui informasi yang sesuai dengan perkembangan 

zaman. Sehingga diharapkan masyarakat memiliki informasi dan pengetahuan 

yang cukup agar membentuk pola pikir yang seimbang. Buku adalah alat 

pengetahuan yang sangat berperan dalam meningkatkan intelegensi setiap 

individu. Banyak buku yang dapat memberikan pengetahuan bagi individu, 

misalnya komik, novel, buku motivasi, biografi, buku agama dan buku 

pengetahuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. 

Seperti di Malang ini, banyak berdiri usaha toko buku karena banyaknya pelajar 

dan mahasiswa di kota Malang. Setidaknya terdapat 16 toko buku yang ada di kota 

Malang (ngalam.co). Para pemilik toko tersebut dapat melihat peluang yang ada. 

Mereka memahami bahwa pelajar dan mahasiswa adalah individu yang sedang banyak 

mencari informasi untuk pemenuhan kebutuhan akademik maupun kebutuhan pribadi. 

Di Malang ini Universitas yang mempunyai dan menjual buku terbitan 

umum adalah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang diberi nama 

Bookstore UMM. Bookstore UMM diresmikan pada tanggal 21 Agustus 2005. 

Unit bisnis ini sengaja di dirikan oleh UMM dengan tujuan untuk memudahkan 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar terutama civitas akademika UMM 

untuk membeli buku. 
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 Dalam masa beroperasi, Bookstore UMM telah mengalami perkembangan 

dari berbagai sisi meskipun dalam masa perkembangannya masih terdapat banyak 

kekurangan, terdapat beberapa kendala yang begitu mempengaruhi kinerja 

Bookstore UMM sejak beroperasi selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan. 

(bookstore.umm.ac.id). Berikut adalah data penjualan buku tahun 2012-2017. 

Tabel 1.1 

 Laporan jumlah penjualan buku di Bookstore UMM (2012-2017) 

Tahun Jumlah 

2012 8.649 

2013 6.479 

2014 6.280 

2015 5.674 

2016 5.450 

2017 5.342 

Sumber: Bookstore  UMM 2018 

Dalam data penjualan buku selama tahun 2012-2017, nampak semakin 

mengalami penurunan penjualan meskipun dalam kesehariannya Bookstore UMM 

terlihat ramai pengunjung. 

Hasil dari 18 ulasan konsumen melalui google review, banyak yang 

memberikan rating 4-5 dari skala maksimal 5. Ulasan yang diberikan konsumen 

berisi komentar yang baik, seperti lokasi yang strategis dan buku yang cukup 

lengkap. Dari ulasan konsumen tersebut seharusnya Bookstore UMM tidak 

mengalami penurunan penjualan karena rating yang baik dapat mempengaruhi 

konsumen untuk berkunjung atau membeli produk. 

Selain melihat ulasan tersebut, peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung kepada konsumen yang berkunjung di Bookstore UMM. Rata-rata 

konsumen kesulitan untuk mencari dan menemukan sendiri buku yang mereka 

inginkan. Hal ini terjadi karena penataan buku di Bookstore UMM tidak 

memudahkan konsumen untuk melihat judul-judul buku. 
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Sebenarnya Bookstore UMM memiliki sistem pencarian buku yang dapat 

digunakan sendiri oleh konsumen untuk membantu memudahkan mencari buku. 

Sistem tersebut berisi mengenai informasi buku seperti judul, pengarang, harga 

dan jumlah stok buku yang tersedia. Namun sistem tersebut juga seringkali terjadi 

kesalahan sehingga konsumen tetap kesulitan menemukan buku yang diinginkan. 

Kesalahan informasi pada sistem pencarian tersebut terjadi karena karyawan lupa 

untuk mengganti atau mencocokan kembali isi dari informasi yang terdapat pada 

sistem tersebut. 

Bookstore UMM memberikan diskon sebesar 3% kepada mahasiswa UMM, 

namun dengan syarat pembelian diatas tujuah puluh lima ribu rupiah dan diskon 

ini hanya diberikan ketika konsumen menanyakan diskon tersebut. Tetapi menurut 

beberapa mahasiswa diskon tersebut dirasa  masih kurang.  

Persoalan diatas menarik untuk dibahas karena harga dan kualitas layanan 

adalah hal yang cukup diperhitungkan bagi konsumen terutama mahasiswa UMM. 

Konsumen akan merasa tidak keberatan mengeluarkan uang jika buku yang 

diinginkan sesuai dan mendapat kualitas pelayanan yang baik. 

Menurut Bulele (2016) variabel yang dapat meningkatkan keputusan 

pembelian buku di Gramedia Manado adalah citra toko, kualitas layanan dan 

ketersediaan produk.Susanta dan Apriatni (2012) menyatakan faktor lokasi, 

produk, harga, kualitas layanan dan promosi dapat mempengaruhi  keputusan 

pembelian. Dalam hasil penelitian tersebut, variabel kualitas layanan berpengaruh 

dominan dalam keputusan pembelian buku. 
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Indriyanti (2013) menyatakan variabel harga, promosi dan kualitas layanan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Togamas Solo. Menurut Dina 

(2015) faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga, 

pelayanan, lokasi, dan promosi. Vivi (2005) menyatakan bahwa variabel 

pendapatan, harga, dan pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian buku di 

Gramedia Medan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Bookstore UMM”. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bookstore UMM? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Bookstore UMM ? 

3. Diantara kualitas layanan dan harga, manakah yang memberikan 

kontribusi terbesar terhadap keputusan pembelian konsumen Bookstore 

UMM ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diambil tujuan penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian

konsumen Bookstore UMM.

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen

Bookstore UMM.

3. Untuk mengetahui variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap

keputusan pembelian pada Bookstore UMM

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau sebagai 

tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan 

aspek yang sama di masa yang akan datang. 

2. Bagi Pengelola Bookstore UMM

Pada pihak pengelola diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan kedepannya untuk mengembangkan faktor-faktor tersebut yang 

dapat memacu dalam peningkatan keputusan pembelian konsumen Bookstore 

UMM. 


