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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar belakang 

 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk 

usaha yang telah berkembang pesat di Indonesia pada saat ini. UMKM merupakan 

bagian dari industri kreatif, yang merupakan suatu kegiatan usaha yang fokus pada 

kreasi dan inovasi. Perubahan kondisi pasar pun menuntut UMKM untuk mengubah 

paradigma lama pengelolaan tradisional menuju paradigma pengelolaan modern. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus meningkatkan kualitas produk 

atau jasanya untuk menarik minat para konsumen, dengan cara memperhatikan 

pengelolaan berupa bahan baku produk.  

Pengelolaan tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, 

terutama kebutuhan terhadap tersedianya teknologi tinggi khususnya dibidang 

teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi jika di lihat dari data tahun 2018 , 

peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional 

terhitung cukup besar. Jumlah tersebut mencapai 99,9 persen dan penyerapan tenaga 

kerja mencapai 97 persen. (Liputan6.com, 2018 )  

Menurut Kotler & Amstrong (2008), keputusan pembelian adalah tahap 

dalam proses keputusan pembelian, dimana konsumen benar – benar membeli. 

Keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung 
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terlibat dalam  mendapatkan  dan  mempergunakan barang yang di tawarkan. 

Proses pengambilan keputusan merupakan perilaku yang harus dilakukan untuk 

dapat mencapai sasaran, dan dengan demikian dapat memecahkan masalahnya, 

dengan kata lain proses pemecahan suatu masalah yang diarahkan pada sasaran.  

Kualitas produk merupakan unsur penting yang harus dimiliki suatu 

perusahaan, konsumen dalam memilih suatu produk sangat dipengaruhi oleh 

penilaian akan kualitas produk tersebut. Kualitas produk Azizah Florist masih di 

rasa kurang oleh konsumen, baik dari segi bunganya yang mudah rusak,dan  warna 

yang mudah pudar, karena produksinya masih secara manual. Kualitas produk 

sendiri menjadi pertimbangan bagi para konsumen sebelum memutuskan membeli 

barang ataupun menggunakan jasa. Kotler dan Keller (2012), menyatakan bahwa 

kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau 

kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. 

Selain dari faktor kualitas produk, konsumen yang ingin menggunakan suatu 

barang atau jasa juga di pengaruhi oleh faktor promosi. Promosi menjadi penentu 

bagi permintaan pasar, keputusan promosi apa yang dilakukan dan sasaran mana 

yang akan di tuju nanti. Karena promosi yang dilakukan Azizah Florist masih di 

rasa kurang jika hanya mengandalkan pameran – pameran yang di lakukan 

pemerintah setempat serta sedikitnya mendia promosi yang ada. Promosi sendiri 

adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi,mempengaruhi, dan mengingatkan pasar 
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sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Alma, 2006).  

Salah satunya ada UMKM di Malang yaitu Azizah Florist yang berkegiatan 

dalam ranah pembuatan kerajinan berupa bunga dengan memanfaatkan limbah kulit 

jagung, kepompong ulat sutra, pelepah pisang dan bahan kerajinan organik lain yang 

di modifikasi sedemikian rupa. Usaha dagang yang terletak di Jl.Banyulegi II no 

200 Rt 024 Rw 03 Desa Ketawang Gondang Legi Kab Malang ini sudah berdiri 

sekitar 20 tahun sejak tahun 1999, Kerajinan bunga hias Azizah Florist cocok di 

gunakan untuk mempercantik rumah serta memperindah ruang tau dll. 

Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir penjualan Azizah Florist 

dikatakan menurun, karena di pengaruhi ketatnya persaingan UMKM di Malang ini. 

Data penjualan per unit Azizah Florist 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 : 

1.1 Tabel Data Penjualan Azizah Florist tahun 2016 - 2018 (unit Produk) 

No  Nama Produk Tahun 

2016 2017 2018 

1 Baby rose mini 75300 71000 60600 

2 Baby Rose 176950 170000 154800 

3 BROS 3100 2300 1300 

4 Astrantia 8650 6100 3000 

5 Baby rose mini TDK 184001 14200 3500 

Sumber : Azizah Florist 

Berdasarkan tabel 1 dapat terlihat bahwa unit penjualan di Azizah Florist 

cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016-2018, Melihat banyaknya bisnis 
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UMKM bunga hias di Malang, Azizah Florist harus menganalisis keinginan-

keinginan konsumen dan hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

 Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang terjadi di atas maka dapat 

diajukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Pada UMKM Azizah Florist di 

Malang)”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembeian di Azizah 

Florist? 

2. Apakah Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Azizah Florist? 

3. Apakah Kualitas produk dan Promosi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Azizah Florist? 

4. Diantara Kualitas produk dan Promosi manakah yang memiliki kontribusi 

terbesar terhadap keputusan pembelian di Azizah Florist? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas produk terhadap keputusan pembelian di 

Azizah Florist? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Promosi terhadap keputusan pembelian di Azizah 

Florist? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas porduk dan Promosi terhadap keputusan 

pembelian di Azizah Florist? 

4. Untuk mengetahui variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap 

keputusan pembelian di Azizah Florist.? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan antaranya adalah memberikan 

masukan kepada pihak UMKM Azizah Florist untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumennya khususnya dari kualitas produk dan promosi, Sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan dalam pengembangan strategi di masa yang akan datang. 

 

2. Bagi peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan akademik 

dan dapat dijadikan sebagai landasan acuan dalam penelitian bidang manajemen 

pemasaran khususnya kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. 

 


