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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang telah menuntut adanya perubahan paradigma lama

dalam segala bidang, salah satunya perubahan tersebut adalah perubahan pada

bidang pelayanan. Perusahaan harus mampu bersaing dan mempertahankan

bisnisnya dalam lingkungan bisnis yang berat, adanya produk pesaing baru,

kemajuan teknologi, hukum atau kebijakan pemerintah yang terus berubah-

ubah secara cepat diharapkan perusahaan mampu bertahan dan terus bersaing

dengan harapan gerak langkah perusahaan sesuai keinginan dan harapan

konsumen.

Lingkungan bisnis berubah cepat dengan intensitas yang tinggi,

perusahaan harus mampu mengidentifikasikan dengan akurat kompetisi yang

terjadi di pasar dan bagaimana harus memenangkannya. Pertumbuhan ekonomi

di Indonesia yang semakin membaik, mendorong timbulnya laju persaingan

dunia usaha. Hal ini menuntut perusahaan untuk semakin kreatif dan inovatif

dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan

penjualan perusahaan dan memuaskan kebutuhan pelanggannya. Dalam

kondisi persaingan usaha yang semakin ketat ini, perusahaan dituntut untuk

lebih kreatif dalam menetapkan strategi yang tepat bagi perusahaan sehingga

dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi konsumen untuk

melakukan keputusan pembelian.

Keputusan pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik,

karena preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu

konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan

dibutuhkan juga berbeda. Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh

terhadap keputusan pembelian. Produsen perlu memahami perilaku konsumen

terhadap produk atau merek yang ada di pasar, selanjutnya perlu dilakukan

berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang

dihasilkan.
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Sebelum membeli suatu produk atau jasa, umumnya konsumen

melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan produk atau jasa. Evaluasi dan

pemilihan yang digunakan akan menghasilkan suatu keputusan. Pengambilan

keputusan sendiri merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap,

yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum

pembelian, pembelian, konsumsi, dan evaluasi alternatif sesudah pembelian

(Kotler, 2007). Dalam hal ini, konsumen bisa mengambil beberapa keputusan,

meliputi merk, jumlah, waktu pelaksanaan dan metode pembayaran.

Menurut Cristiani (2015) variabel yang dapat meningkatkan keputusan

pembelian di toko Esacom Manado adalah kualitas layanan, kualitas produk

dan harga. Jackson (2013) menyatakan faktor kualitas produk, harga, kualitas

layanan dan promosi dapat mempengaruhi  keputusan pembelian. Dalam hasil

penelitian tersebut, variabel kualitas layanan berpengaruh dominan dalam

keputusan pembelian.

Konsumen yang telah melakukan pembelian produk suatu perusahaan,

maka konsumen tersebut akan memiliki keyakinan akan keahlian perusahaan

tersebut untuk dapat melayani secara baik. Akan tetapi untuk mempengaruhi

konsumen melakukan keputusan pembelian bukanlah hal yang mudah

dibentuk, karena penyedia jasa harus memberikan kualitas pelayanan yang

optimal dan harga yang terjangkau kepada pelanggan. Kualitas layanan dan

harga sangat berhubungan dengan perilaku konsumen dalam mengambil

keputusan pembelian. Usaha perusahaan dalam memasarkan hasil

produksinya, tak bisa lepas dari kualitas layanan yang diberikan serta harga

yang ditetapkan.

Harga berperan penting untuk mempengaruhi konsumen dalam

melakukan keputusan pembelian. Harga tidak lepas dari proses jual beli jasa,

dengan adanya harga konsumen akan menentukan membeli atau tidak. Nilai

ditentukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba dengan banyak

pertimbangan. Tingkatan harga merupakan penetapan harga yang bervariasi

pada semua jenis menu, dari harga yang terendah sampai harga yang tertinggi

seperti harga satuan dan harga partai besar.
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Tujuan penetapan harga bisa mendukung strategi pemasaran

berorientasi pada permintaan primer apabila perusahaan meyakini bahwa harga

yang lebih murah dapat meningkatkan jumlah pemakai, tingkat pemakaian atau

pembelian ulang dalam bentuk atau kategori produk tertentu (Tjiptono, 2014).

Hal ini terutama berlaku pada tahap-tahap awal dalam siklus hidup produk,

dimana salah satu tujuan utamanya adalah menarik para pelanggan baru. Harga

yang lebih murah bisa mengurangi risiko mencoba produk baru atau bisa pula

meningkatkan nilai sebuah produk baru secara relatif dibandingkan produk lain

yang sudah ada terlebih dahulu.

Seiring meningkatnya tekanan kehidupan saat ini, tidak jarang orang

menjadi lelah/stres. Banyak cara dilakukan untuk menghilangkan stres, dari

aktivitas cuma-cuma hingga mengeluarkan biaya. Salah satunya dengan

memelihara binatang peliharaan seperti ikan. Memiliki ikan hias yang bagus

dengan aquarium yang menarik dapat dijadikan untuk menghilangkan stres.

Saat ini aquarium dapat didesain sedemikian rupa menjadi karya yang menarik

dan bernilai jual tinggi. Usaha aquarium telah ada sejak puluhan tahun yang

lalu dan masih tetap eksis hingga sekarang, sehingga dapat dijadikan sebagai

peluang usaha yang menjanjikan. Persaingan usaha bidang aquarium sangatlah

kompetitif, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan

usahanya. Salah satu strategi yang sering digunakan dalam usaha aquarium

adalah kualitas pelayanan dan harga yang bersaing sehingga konsumen tertarik

melakukan pembelian.

Sinar Aquarium Surabaya merupakan toko yang bergerak dalam bidang

penjualan aquarium, aksesoris aquarium, ikan dan aquascape. Toko ini berada

di kawasan pasar ikan hias di kota Surabaya. Pada saat ini penjualan di toko

sinar aquarium mengalami penurunan. Data penjualan toko Sinar Aquarium

disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut:
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Tabel 1.1 data penjualan toko sinar Aquarium

No Bulan Penjualan
(Rp)

1 Desember 254.352.547
2 Januari 252.634.920
3 Februari 250.536.824
4 Maret 247.995.351
5 April 245.333.677
6 Mei 284.473.525
7 Juni 232.926.340
8 Juli 242.005.368
9 Agustus 233.795.513
10 September 226.453.367
11 Oktober 220.825.364
12 Nopember 200.517.953

Sumber: toko Sinar Aquarium Surabaya, 2017

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa penjualan toko Sinar Aquarium

mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami penurunan. Pada bulan

desember 2016 hingga Nopember 2017, tercatat hanya pada bulan Mei dan Juli

saja toko Sinar Aquarium mengalami peningkatan penjualan, selebihnya

mengalami penurunan. Peningkatan ini dikarenakan adanya liburan sekolah,

sehingga banyak pengunjung yang memebeli. Penurunan penjualan tertinggi

terjadi pada bulan Nopember yang mencapai 10,13%. Meskipun prosentasi

penurunan penjualan tidak terlalu signifikan, jika hal ini terjadi secara terus

menerus, maka akan mengancam keberlangsungan dari usaha itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko, penurunan

penjualan ini dikarenakan banyaknya pesaing baru di sekitar toko. Pesaing baru

mampu memberikan harga yang lebih bersaing dibandingkan dari toko

aquarium yang lama termasuk toko Sinar Aquarium. Di samping itu, para

pesaing baru juga memberikan pelayanan yang berkualitas. Karyawannnya

memberikan pelayanan cepat, membantu konsumen mengambil barang yang

dipilih, sopan terhadap konsumen, dan mampu berkomunikasi baik dengan

konsumen. Hal ini dilakukan oleh pesaing baru hanya sementara, agar dapat

segera mendapatkan pelanggan. Meskipun demikian jika keadaan seperti ini

berlanjut terus menerus, maka akan dapat menghambat perkembangan toko

Sinar Aquarium itu sendiri.
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B. Rumusan masalah

Melihat fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Toko Sinar Aquarium Surabaya)”

dan dapat menarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di toko

Sinar Aquarium?

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian di toko Sinar

Aquarium?

3. Variabel manakah diantara kualitas layanan dan harga yang paling

berpengaruh terhadap keputusan pembelian?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk

membangun sebuah model yang dapat diyakini untuk meningkatkan kecepatan

konsumen dalam memutuskan untuk membeli produk dengan cara

meningkatkan kualitas layanan, dan menjadikan harga yang terjangkau oleh

konsumen.

D. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini dimaksudkan supaya penelitian ini tidak

menyimpang dari tujuan. Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah

pelanggan toko Sinar Aquarium Surabaya. Adapun pembatasan masalah dalam

penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian hanya

dibatasi pada kualitas layanan dan harga.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak

perusahaan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kualitas

layanan dan harga serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.
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2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademi, peneliti dan sebagai

tambahan referensi pada bidang ilmu manajemen terutama yang berkaitan

dengan pemasaran suatu produk dengan kualitas layanan dan harga


