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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keputusan pembelian konsumen memilih produk untuk memenuhi 

kebutuhannya tidak hanya sekedar melihat pada aspek praktis dan efisien 

ataupun ekonominya produk tersebut, tetapi banyak pula yang 

memperhatikan beberapa persyaratan teknis serta legalitas pada produk 

tersebut sebagaimana yang diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. 

Konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang 

ditawarkan banyak dipengaruhi oleh persepsinya terhadap price, 

product,promotion, place yang telah diterapkan oleh perusahaan selama 

ini (Kotler,2005). Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim 

dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan kebutuhan akan 

barang maupun jasa.  

Keputusan pembelian adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

konsumen untuk membeli, membuang, dan menggunakan produk dan jasa. 

Keputusan pembelian pada suatu produk juga dipengaruhi oleh banyak 

faktor diantaranya adalah harga, kualitas, desain produk, citra merek, 

iklan, promosi.Beberapa hal tersebutlah yang diperhatikan konsumen 

sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk.Keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas produk dan harga. Kotler 

dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang 

meliputi daya tahan, kehandalan, ketepatan, 
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kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya.  

Kualitas produk merupakan keseluruhan ciri serta sifat barang dan 

jasa yang berpengaruh pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Kotler dan Amstrong 

(2010) menyatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu 

produk untukmelaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, 

ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan  produk, serta tribut bernilai 

lainnya. Setiap perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka akan berusaha membuat 

produk yang berkualitas, yang ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar 

(design) produk maupun inti (core) produk itu sendiri. 

Harga yang merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

seringkali dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan. 

Tjiptono (2002), mengungkapkan bahwa harga merupakan satuan moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan 

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau 

jasa. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap 

laba perusahaan.Harga dari sebuah produk merupakan faktor penting 

dalam pembelian, karena konsumen akan mempertimbangkan membeli 

produk tersebut jika harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas 

produknya. 

Persaingan pasar yang semakin ketat secara tidak langsung akan 

mempengaruhi usaha suatu perusahaan dalam mempertahankan pangsa 
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pasar. Perusahaan dituntut untuk memperhatikan kegiatan pemasaran yang 

dapat melibatkan keyakinan pelanggan atas produk yang ditawarkannya. 

Keyakinan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan pelanggan sehingga 

dapat menciptakan kepercayaan diri. Adanya kepercayaan pelanggan maka 

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan 

efektif yang berdampak pada keputusan konsumen dalam memilih produk 

tertentu. 

Menghadapi lingkungan persaingan yang semakin kuat dan ketat, 

setiap perusahaan harus mampu mengoptimalkan sumber daya 

ekonominya guna meningkatkan dayasaing produknya di pasar, serta 

mampu menjalankan serangkaian strategi pemasaran yang efektif dan 

selalu mengembangkan strategi pemasaran tersebut secara terus-menerus 

serta berkelanjutan. Salah satunya melalui kegiatan pemasaran, yaitu 

proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler dan 

Amstrong, 2008). 

Konsumen mempunyai peran yang penting bagi perusahaan, karena 

dalam eksistensi produk dipasaran sehingga semua kegiatan perusahaan 

akan diupayakan untuk bisa memposisikan produk agar dapat diterima 

oleh konsumen. Eksistensi kebutuhan yang berbeda macamnya kemudian 

menjadi dasar bagi konsumen untuk melakukan tindakan pemilihan atas 

tersedianya berbagai alternatif produk. Sehubungan dengan keberadaan 

konsumen dan beraneka ragam kebutuhannya maka produsen harus 



4 
 

 
 

tanggap untuk melakukan pengamatan terhadap apa yang menjadi 

keinginan, sehingga perusahaan dapat memenuhi dan memuaskan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan. 

Salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia adalah 

sektor fashion atau pakaian. Fashion sudah menjadi suatu kebutuhan bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia, itulah sebabnya industri pakaian di 

Indonesia semakin berkembang dengan baik. Seiring dengan 

berkembangnya dunia industri, hiburan, informasi dan teknologi, gaya 

berbusana menjadi media untuk menunjukkan eksistensi seseorang dalam 

komunitasnya.  

Produk fashion saat ini berkembang sangat cepat mengikuti 

perkembangan zaman yang ada dan terkait dengan tren yang sedang 

berlaku, kreativitas dan gaya hidup. Masyarakat saat ini sudah sangat 

menyadari akan kebutuhan fashion yang lebih dari sekedar berpakaian, 

tapi juga bergaya dan trendi. Pakaian adalah salah satu sarana komunikasi 

dalam masyarakat, maka masyarakat sadar atau tidak sadar bisa menilai 

kepribadian seseorang dari apa yang dipakainya atau lebih spesifiknya 

pakaian merupakan ekspresi identitas pribadi. 

Distro Molotof Merc merupakan salah satu distro di Kota Malang 

yang bergerak dibidang fashion, berdiri sejak tahun 2013. Distro ini 

memproduksi pakaian baik itu kaos, jaket dan celana. Berhubungan 

dengan distro tidak memfokuskan pada toko nya tetapi lebih 

memfokuskan pada manufaktur pembuatan kaos, dimana bahan baku 

diubah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Secara eksplisit, 
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distro bukan hanya sebagai alam benda saja akan tetapi dibalik 

kehadirannya pada saat ini sebagai trend fashion generasi muda masa kini.

 Pengembangan desain produk distro selalu berusaha untuk 

menciptakan desain yang unik dan berbeda agar konsumen dapat membeli 

produknya. Menurut Kotler (2005) dalam meningkatkan persaingan 

masing masing perusahaan harus dapat memenangkan persaingan tersebut 

dengan menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera 

konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Untuk 

memenangkan persaingan yang semakin kompetitif para pelaku usaha 

dituntut untuk mampu  menciptakan keunggulan bersaing atas produk dan 

layanannya dalam upaya memuaskan pelanggan.  

    Berikut merupakan data penjualan kaos distro Molotof Merc : 

Tabel 1.1 
Data penjualan kaos Distro Molotof Merch dari tahun 2015-2017 

       Sumber : Distro Molotof Merch dari tahun 2015-2017 

NO. BULAN Penjualan ( buah / pcs) 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

1. Januari  80 80 98 
2. February 75 90 50 
3. Maret  83 94 65 
4. April  100 90 80 
5. Mei  112 120 100 
6. Juni  175 200 110 
7. July  200 165 150 
8. Agustus  168 140 126 
9. September  250 190 155 
10. Oktober  282 245 190 
11. November  122 180 173 
12.  Desember  187 150 180 

Total 1.834 pcs / th 1.744 pcs/th 1.577 pcs/th 
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Salah satu distro di kota Malang yaitu distro Molotof Merc menawarkan 

produk yang dikhususkan untuk laki-laki yang berkisar umur 15-30 tahun, 

dan merupakan distro yang bergerak didalam pembuatan dan penjualan 

baju baik itu kaos, jaket maupun celana dengan harapan bahwa konsumen 

dapat membeli produk yang ditawarkan. 

Data pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa distro Melotof Merc 

mengalami penurunan penjualan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hal 

ini mengindikasikan adanya masalah atau penurunan pada penjualan di 

Distro Molotof Merc.Distro Molotof Merc menawarkan harga yang lebih 

mahal dari pesaing distro lainnya seperti distro Awesome dan Mother 

Cose, akan tetapi tidak sebanding dengan kualitas yang diproduksi. 

Kualitas produk pada distro tersebut belum optimal seperti kualitas kain 

dan sablon yang didesain masih kurang baik, sehingga banyak konsumen 

yang tidak nyaman memakainya. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Perbandingan harga kaos Molotof Merc dengan Awesome dan Mother Cose 

 

 

Sumber : Distro Molotof Merc 2017 

Data diatas menunjukkan bahwa harga di Distro Molotof Merc lebih 

mahal dibandingkan dengan distro pesaingnya yaitu Awesome dan Mother 

Cose. Namun kualitas dari ketiga distro tersebut tidak sama dan juga 

sablon.Hal ini memungkinkan konsumen lebih memilih distro yang 

Nama Distro Harga Kaos 
Molotof Merc  Rp. 135.000 – Rp. 210.000 
Awesome  Rp. 120.000 – Rp. 170.000 
Mother Cose Rp. 110.000 – Rp. 180.000 
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memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga 

di Distro Molotof Merc. Selain harga hal yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian yaitu kualitas produk.  

Kualitas produk sangat berperan dalam suatu produksi, karena pada 

umumnya konsumen akan memilih kualitas yang bagus dan nyaman untuk 

dipakai. Kualitas produk merupakan salah satu indikator penting bagi 

perusahaan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. 

Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk 

yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Berikut merupakan data kualitas 

kain dari Molotof Merc dan pesaingnya. 

Tabel 1.3 

Data Kualitas Produk Distro Molotof Merc dan Pesaingnya. 

Nama Distro Jenis Kain Jenis Sablon 
Molotof Merc Cotton Combed 20s Plastisol 
Awesome  Cotton Combed 24s Rubber Quaret 
Mother Chose Cotton Combed 24s DTG (Direct to Garment) 
Sumber : Distro Molotof Merc, 2017 

Tabel 1.3 Bahan kaos cotton combed memiliki beberapa jenis yaitu 

20s, 24s, 30s dan 40s. Jadi semakin besar angkanya maka semakin halus 

bahannya. Pada distro Molotof Merc memiliki jenis kain cotton combed 

20s, dimana kualitas bahan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

bahan kain yang digunakan oleh distro Awesome dan Mother Chose. 

Selain itu jenis sablon yang ada di distro Molotof Merc kurang bagus 

sehingga dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian 

pada distro tersebut.Maka dari itu peneliti memutuskan melakukan 

penelitian pada kalangan remaja khususnya di distro Molotof Merc untuk 
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mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian. 

B. Rumusan Masalah  

Dari data yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa Distro 

Melotof Merc mengalami penurunan penjualan dalam kurun waktu 3 

tahun terakhir. Penurunan tersebut dikarenakan Distro Melotof Merc 

menawarkan harga yang lebih mahal dari pesaing distro lainnya, akan 

tetapi tidak sebanding dengan kualitas yang diproduksi. Kualitas produk 

pada distro tersebut belum optimal seperti kualitas kain, bahan serta jenis 

sablon yang masih rendah. Berbeda dengan pesaing yang menawarkan 

harga lebih rendah dengan kualitas yang baik. Maka dari itu untuk 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen Distro Melotof Merc harus 

memperbaiki kualitas produk dan harga yang sesuai. Dari permasalahan 

diatas maka dapat dirumuskan seperti: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada Distro Molotof Merc? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Distro 

Molotof Merc? 

3. Manakah diantara variabel di atas yang berpengaruh terbesar pada 

keputusan pembelian pada Distro Molotof Merc? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas produk dan 

harga terhadap keputusan pembelian pada Distro Molotof Merc. Secara 

lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian pada Distro Molotof Merc. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

pada Distro Molotof Merc. 

3. Untuk mengetahui variabel yang memberikan pengaruh terbesar 

dalam pengambilan keputusan pembelian pada konsumen. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait antara lain yaitu : 

1. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan penerapan antara teori dan praktek yang berada 

dilapangan khususnya dalam manajemen pemasaran dengan tema 

yang sama. 

2. Praktis  

a. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi 

bagi perusahaan Molotof Merc untuk meningkatkan volume 

penjualan, khususnya bagi pihak manajemen pemasaran dan 

manajemen operasional agar dapat menarik konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian melalui strategi peningkatan kualitas 

produk dan harga yang lebih baik dan dapat meningkatkan volume 

penjualan pada produk kaos Molotof Merc. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian sejenis lainnya. 
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