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1.1 Latar Belakang Masalah 

Fashion merupakan suatu hal yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat tiap 

harinya, baik itu bahan maupun model pakaian. Industri fashion yang sangat 

berpengaruh dapat menciptakan gaya hidup serta tren yang mempengaruhi cara 

berpakaian masyarakat. Fashion termasuk salah satu dari ekonomi kreatif yang 

berkembang di Indonesia ( Suryani, 2016 ). 

 Ekonomi kreatif saat ini dibagi menjadi 16 subsektor, yaitu aplikasi dan 

pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, 

desain produk, fashion, film, animasi video, fotografi, kerajinan tangan, kuliner, 

musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Dari 

16 subsektor tersebut 3 diantaranya berhasil memberikan kontribusi terbesar, yaitu 

kuliner, fashion, dan kerajinan ( Hartawan, 2016 ). 

Tabel 1.1 Tabel Perkembangan Sektor Ekonomi Kreatif (2013) 

Sumber : Suryani ( 2016 ) 

 

Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah PDB (dalam milyar) Presentase PDB 

Kuliner 209.000 32,5% 

Fashion 182.000 28,3% 

Kerajinan tangan 93.000 14,4% 

Subsektor lainnya 158.000 24,8% 



 

 Dalam Tabel 1.1 dijelaskan perkembangan dari ekonomi kreatif yang pada 

akhir tahun 2013 menyumbang Rp. 642 triliun atau 7,05% dari total PDB Indonesia. 

Sektor Fashion sendiri juga berhasil meraih posisi ke dua dengan perolehan 

sumbangan PDB terhadap ekonomi kreatif sebesar Rp. 182 triliun atau 

menyumbang 28,3% dari keseluruhan nilai PDB ekonomi kreatif. Pochette dibuat 

karena adanya peluang bahwa industri fashion masih bisa berkembang.  

Pochette didirikan oleh lima orang owner yang memiliki konsentrasi untuk 

bergerak dalam industri kreatif, khususnya industri fashion pada tanggal 15 Mei 

2014. Produk yang dihasilkan oleh Pochette adalah produk yang dapat 

memudahkan pengguna untuk melakukan kegiatan atau aktifitas sehari – hari 

seperti berpergian ke kantor, ke sekolah ataupun saat jalan - jalan dan tentunya tetap 

memberikan gaya klasik maupun vintage kepada penggunanya. Produk yang 

dihasilkan oleh Pochette ini menggunakan bahan kulit sapi dalam berbagai tipe 

sebagai bahan utamanya, sedangkan penggunaan kulit lain perusahaan lebih 

memilih untuk menjadikannya sebagai bahan pelengkap atau variasi yang akan 

ditambahkan terhadap produk yang ada.                    

Tabel 1.2 Keluhan Mengenai Kualitas Produk Pochette 

No Jenis Keluhan Jumlah Keluhan 

1 Bau kulit yang masih terasa 5 

2 Jahitan yang kurang rapi 6 

3 Kualitas kulit yang kurang baik 10 

4 Yang lainnya 4 

 Survei dilakukan kepada 21 orang konsumen Pochette 

Sumber: Hasil Survei Pochettebag 



 

Survei yang telah dilakukan oleh Pochette diketahui bahwa ada sejumlah 

keluhan terkait dengan kualitas produk. Hasil survei yang ditunjukkan di Tabel 1.2 

dapat dilihat bahwa sejumlah keluhan mengenai kualitas produk Pochette, seperti 

bau kulit yang masih terasa, jahitan yang kurang rapi, dan kualitas kulit yang kurang 

baik. Kekurangan dalam hal kualitas produk ini harus segera diperbaiki, karena bila 

tidak segera diperbaiki, maka konsumen Pochette bisa beralih ke pesaing lain dan 

memungkinkan Pochette kehilangan pendapatan. 

Selain terdapat masalah yang berkaitan dengan kualitas produk, Pochette 

juga memiliki masalah berkaitan dengan harga. Konsumen juga menilai bahwa 

harga produk yang dijual terlalu mahal, dikarenakan masalah mengenai harga ini 

juga berkaitan dengan kualitas produk, maka konsumen menganggap harga 

Pochette mahal karena kualitas dari Pochette sendiri juga kurang baik. Pochette 

harus meninjau kembali permasalahan tentang harga dan mengatasinya, agar 

konsumen Pochette tidak beralih ke pesaing lain. 

 

Gambar 1.1 Omzet penjualan Pochette 
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Sumber: Data Pochette (2016) 

Selama setahun lebih ini Pochette sudah berhasil mengikuti beberapa 

kegiatan dalam menunjang perkembangan bisnis seperti mengikuti pameran Sepatu 

Kulit Fashion di JCC Jakarta, mengikuti pameran di Ciputra World, pameran 

INTRADE di Malaysia dan pameran INACRAFT 2016. Pochette juga sudah 

bekerja sama dengan online shop seperti Qlapa.com dalam menunjang 

perkembangan bisnis. 

Dunia bisnis yang semakin ketat memaksa perusahaan untuk terus 

berinovasi. Persaingan dari perusahaan lain dengan bidang yang sama membuat 

perusahaan harus mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Dalam persaingan bisnis ini Pochette juga mengalami 

kendala dalam persaingan karena pesaing sudah mempunyai pasar tersendiri dan 

produk-produk mereka sudah dikenal sehingga Pochette sebagai pesaing baru perlu 

mempertimbangkan beberapa hal seperti kualitas produk dan harga. 

Sebagai bisnis yang termasuk dalam kategori industri kreatif  Pochette harus 

memperhatikan kualitas produk. Menurut Kotler dalam Ong dan Sugiharto (2013 : 

4) bahwa semakin baik kualitas produk yang dihasilkan maka akan memberikan 

kesempatan kepada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Pemahaman 

mengenai kualitas produk tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk bisa 

menentukan keputusan pembelian konsumen. Menurut Ferdinand dalam Mongi, 

Mananeke, dan Repi ( 2013 : 2338) harga merupakan salah satu variabel penting 

dalam pemasaran, dimana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk karena berbagai alasan. 



1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini dilakukan agar bisa mengetahui tujuan yang akan 

dicapai. Berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

produk kulit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk 

kulit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan pengetahuan 

dalam topik keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini diharapkan bisa 

melengkapi penelitian – penelitian sejenis yang sudah dilakukan 

sebelumnya. 

2. Bagi Praktisi 

Bagi Praktisi yang berkepentingan ( baik pedagang, pengusaha, dan 

masyarakat ), penelitian ini diharapkan bisa memperjelas hubungan antara 

kualitas produk dengan harga terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini 

juga dapat bermanfaat dalam menentukan keputusan yang akan diambil. 

 


