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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 terbanyak adalah anak umur 

5-9 tahun perempuan sebanyak 12.200.000 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 

11.740.000 jiwa. Tingginya jumlah penduduk anak-anak membuat 

meningkatnya kebutuhan pakaian anak di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1: Penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016) 

Tingginya angka penduduk anak perempuan dan meningkatnya jumlah 

kebutuhan anak menjadikan potensi segmen pasar produk anak menjadi  

bisnis yang sangat menarik. Melihat peluang yang ada, Cora berdiri sejak 

2015 beranggotakan 3 mahasiswa Universitas Ciputra yaitu Sasa Mirah 

(CMO), Putri Mantara (CFO), Dewi P Karang (CEO). Cora bergerak dibidang 

fashion dengan produk pakaian anak perempuan motif pattern yang lucu dan 
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kualitas produk yang nyaman untuk anak kecil. Design produk Cora di 

produksi dengan kuantitas yang terbatas. Design produk Cora dikerjakan oleh 

pihak internal Cora, sedangkan untuk menjahit pakaian Cora bekerja sama 

dengan tukang jahit dan memiliki beberapa supplier kain. Target pasar produk 

Cora adalah orang tua yang memiliki anak perempuan dan orang yang 

memerlukan pakaian anak perempuan untuk kado atau hadiah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Produk Cora 

Sumber : Data internal perusahaan 

Produk Cora selalu mengikuti perkembangan fashion remaja 

perempuan dan mendesain baju berbeda dengan kompetitor lain. Menurut 

Kotler dan Amstrong dalam Kevin dan Tina (2017), gaya dan desain produk 

untuk menambah value produk pada konsumen. Gambar 1.1 menunjukan 

contoh produk Cora yang di berikan oleh konsumen yang telah membeli 

produk Cora. 
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Gambar 1.2 : Dokumentasi konsinyasi dengan Suzanna Baby Shop 

Sumber : Data internal perusahaan (2016) 

Cora melakukan penjualan online maupun offline. Penjualan online 

dan promosi Cora memanfaatkan media sosial yaitu Instagram, Facebook dan 

Line. Sedangkan penjualan offline dapat dilihat dari Gambar 1.2 Cora 

berkonsinyasi dengan pihak Suzanna Baby Shop yang terletak di HR 

Muhammad Surabaya Barat. Suzanna Baby Shop memiliki banyak partner 

konsinyasi dari berbagai merek dan jenis pakaian.  

Tabel 1.1 : Daftar Partner Konsinyasi terfavorit di Suzzana baby shop 

No Daftar Partner Konsinyasi 

terfavorit di Suzanna Baby 

Shop 

Keterangan 

1 BabyBoo Menjual pakaian anak perempuan maupun 

laki-laki. Harga 125.000-220.000 

2 Nifo Kids Menjual pakaian premium anak 

perempuan. Harga 200.000-450.000 

3 Fluffly Baby Wear Menjual pakaian anak dailywear 60.000-

90.000  

Sumber : Data Internal Perusahaan 
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Dengan banyaknya kompetitor sejenis dan sudah memiliki banyak konsumen 

di Suzzana Baby Shop, Cora sulit untuk bersaing dengan kompetitor secara 

langsung dan menyebabkan penjualan Cora tidak maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.2 : Penjualan Cora dari bulan Maret sampai bulan Juli 

Sumber : Data internal perusahaan (2017) 

Berdasarkan dari Grafik 1.2 laporan penjualan Cora, dapat dilihat 

bahwa penjualan Cora dari bulan Maret hingga bulan Juli belum mencapai 

target penjualan yang sudah di tentukan. Terjadinya peningkatan penjualan di 

dari bulan Juni dan Juli di karenakan sudah bekerja sama dengan partner 

konsinyasi Suzanna Baby shop. Namun penjualan Cora di setiap bulannya 

tidak maksimal dan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Hal tersebut 

terjadi karena kualitas produk Cora belum sesuai dengan keinginan konsumen 

sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli produk pakaian anak di 

kompetitor lain. Menurut Habibah dan Sumiati (2016) Kualitas produk 
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merupakan hal penting yang harus diusahakan perusahaan untuk dapat 

bersaing dengan kompetitor untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Cora berniat untuk melakukan penelitian aspek-aspek kualitas 

produk penentu keputusan pembelian konsumen Cora. Menurut Heryanto 

(2015) keputusan konsumen berdasarkan persepsi konsumen terhadap produk 

tersebut. Cora melakukan penelitian ini agar mendapat masukan untuk 

mengembangkan kualitas produk Cora. Mengembangkan produk Cora di 

harapkan dapat meningkatkan penjualan dan mampu bersaing dengan 

kompetitor sejenis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan 

meneliti mengenai “Aspek-Aspek Kualitas Produk Penentu Keputusan 

Pembelian Konsumen” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah aspek-aspek kualitas produk apa yang menentukan keputusan 

pembelian konsumen Cora? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui aspek-aspek kualitas produk apa yang menentukan 

keputusan pembelian konsumen Cora 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini dapat member manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi 

penelitian berikutnya mengenai aspek-aspek kualitas produk penentu 

keputusan pembelian. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat 

membantu pemeliti lain sebagai bahan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi pada pihak 

Cora bahwa pentingnya mengetahui Aspek-Aspek kualitas produk yang 

menentukan keputusan pembelian konsumen Cora. 

 


