
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri kreatif  bukanlah hal baru dalam dunia industri global. Persaingan 

yang semakin ketat dewasa ini memaksa  mereka untuk menciptakan sebuah 

peluang industri baru berbasis kreativitas yang tidak lagi mengandalkan Sumber 

Daya Alam (SDA) tetapi mengandalkan inovasi suatu produk dan penetapan 

harga  produk tersebut. Industri kreatif memiliki peran  besar dalam pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, maka dari itu pemerintah terus 

mendukung industri kreatif. Industri kreatif diprediksi sebagai faktor dalam 

pembangunan Indonesia kedepan. (www.kemenperin.go.id) 

 Indonesia ditahun 2014 merencanakan untuk mengembangkan subsector 

ekonomi kreatif meliputi: 1) Arsitektur; 2) Desain; 3) Film,Video & Fotografi; 4) 

Kuliner; 5) Kerajinan; 6) Mode; 7) Musik; 8) Penerbitan dan Percetakan; 9) 

Permainan Interaktif; 10) Periklanan; 11) Riset dan Pengembangan; 12) Seni 

Rupa; 13) Seni Pertunjukan; 14) Teknologi Informasi; dan 15) Televisi dan Radio. 

(www.fokus.news.viva.co.id). Pengembangan 15 subsector ekonomi kreatif 

dimasukan dalam rencana Indonesia kedepannya, karena ekonomi kreatif 

merupakan sektor penting dalam pembangunan Indonesia kedepannya. Ekonomi 

kreatif ditargetkan berkontribusi sebesar 7% terhadap PDB nasional, menyerap 

11,8 juta tenaga kerja, menciptakan 5,4 juta usaha, serta berkontribusi terhadap 

devisa negara sebesar 119 Triliun atau sebesar 5,72% dari total ekspor nasional. 

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 5,76% atau lebih tinggi 

http://www.kemenperin.go.id/
http://www.fokus.news.viva.co.id/


dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,74%. (www.ekon.go.id) 

Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, pada tahun 2015-2019 

mendatang kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif ditargetkan 

mencapai 7-7,5% dengan syarat pertumbuhan PDB Industri Kreatif minimal 5-

6%. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja industri kreatif juga ditargetkan 

mencapai 10,5 -11% dari total tenaga kerja nasional, dan peningkatan devisa 

negara mencapai 6,5% - 8%. (www.kemenperin.go.id). Berikut ini petikan dari 

Menperin dalam sambutannya pada Pameran Sriwijaya Exhibition III Jakarta 

(6/10)  

 “Oleh karena itu, Pemerintah terus memacu pertumbuhan ekonomi kreatif. Adapun tiga 

sektor unggulan di industri kreatif yang terus dikembangkan Kementerian Perindustrian 

antara lain kuliner, fesyen, dan kerajinan yang hingga saat ini menjadi penyumbang 

terbesar terhadap PDB,”  

 

Industri kreatif banyak mulai bermunculan di Indonesia. Industri kreatif 

terdiri dari beberapa subsektor salah satunya ialah fashion. Indonesia memiliki 

pengrajin fashion yang  cukup terkenal, karyanya banyak digemari orang oleh luar 

negeri, contohnya Priyo Oktavino. Priyo Oktavino ialah desainer yang membuat 

gaun bermotif kain tenun Bali dan batik Solo yang menarik minat publik Ceko 

dalam suatu pameran busana di Praha. Ekonomi kreatif berkontribusi 11% dalam 

perekonomian Indonesia. (www.agribisnis.co.id).  Pertumbuhan ekonomi kreatif 

Indonesia yang lebih besar daripada ekonomi nasional Indonesia, melihat adanya 

pertumbuhan industri kreatif tersebut maka didirikannya persuhaan ini. 

LeatherKing bergerak dibidang kerajinan tangan, menjual strap jam 

tangan mewah seperti Rolex, Panerai, SevenFriday,dll. LeatherKing berdiri sejak 

25 Desember 2015 dengan segmen menengah keatas. LeatherKing didirikan oleh 

http://www.ekon.go.id/
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http://www.agribisnis.co.id/


tiga orang yaitu I Wayan Ricky Indra Permana sebagai CEO dan Finance, Aldo 

Antonius Tantono sebagai Markting dan Steven Christianto Putra sebagai 

Production dan Operational. LeatherKing menjual dengan harga jual rata-rata 

satu strap nya sebesar Rp1.000.000. Berbagai jenis strap dijual dengan harga 

yang bervariasi sesuai dengan ukuran strap mereka. Barang yang ada sangat 

banyak dicari oleh para pembeli karena pembeli tidak mau menunggu. Banyak 

pula pembeli memilih menunggu dibuatkan strap dengan permintaan khusus 

mereka seperti inisial nama mereka sendiri. 

LeatherKing sudah berdiri selama 1 tahun lebih banyak persaingan bisnis 

mulai bermunculan diantara bisnis satu dengan yang lainnya. Merek-merek seperti 

Gunny Strap, Malio Strap, Tunxx Strap sudah berdiri selama lebih dari lima 

tahun. Perusahaan baru harus merancang strategik agar dapat bersaing dengan 

para pesaing yaitu dengan terus berinovasi produk  dan membuat harga mereka 

dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut ialah salah satu cara agar 

perusahaan dapat menarik keputusan pembelian para konsumen dan bersaing di 

pasar. 

LeatherKing  bergerak dibidang aksesoris fashion yang menjual strap jam 

tangan harus terus memiliki strategik agar dapat bersaing. Inovasi produk ialah 

bagian terpenting dalam perusahaan aksesoris fashion agar perusahaan dapat 

memasarkan produk mereka keberbagai segmen dan dapat memperluas pasar 

mereka sendiri. LeatherKing terus berinovasi, agar para pembeli dapat 

mengetahui merek kita dan dapat memberikan banyak pilihan kepada calon 

konsumen kita sendiri,dengan begitu pembeli puas dengan strap yang mereka beli 



dan kami pun dapat memperoleh hasilnya. Kami harus bersaing memunculkan 

model-model terbaru dari strap LeatherKing agar bisa bersaing dengan para 

merek-merek  ternama.  

Harga yang kami tawarkan untuk satu strap mempengaruhi proses 

pembelian konsumen kami,dikarenakan dengan harga yang premium. Konsumen 

kami sebagian besar cenderung beralih setelah mengetahui harga produk kami. 

Kualitas yang tinggi, maka kami mematok harga menjadi indikator kualitas 

dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani dipatok dengan harga 

yang tinggi pula. Harga rata-rata yang kami tawarkan hampir sama dengan merek-

merek ternama dibidang strap sehingga harga akan dapat mempengaruhi 

kesadaran. Harga yang ditawarkan rata-rata Gunny Strap ialah Rp1.500.000, 

sedangkan Tunxx Strap memiliki harga rata-rata Rp1.250.000, sedangkan 

LeatherKing menjual strap nya dengan harga rata-rata Rp1.000.000. LeatherKing 

cukup dikenal para pengguna social media tepatnya di Instagram kebanyakan 

penjualan LeatherKing berasal dari Instagram dan kamipun telah bekerja sama 

secara konsinyasi dengan berbagai toko jam tangan yang berada di kota Surabaya 

yaitu salah satunya ialah TheWatchGalleria PTC, TheWatchGalleria EastCost, 

dan AMPM.  

 



 

 Tabel 1. 1  Total Penjualan LeatherKing 

 Sumber:Data Diolah 

 

LeatherKing sudah berkerja sama dengan toko-toko jam tangan mewah 

yang berada di Surabaya, serta berjualan di social media,dan personal selling.  

LeatherKing disemester pertama telah berhasil menjual sebanyak 15 pcs strap,  

disemester kedua berhasil menjual 34 pcs strap, sementara disemester ketiga 

menjual sebanyak 46 pcs strap, disemester ketiga kami membuat strap dengan 

model yang baru dan harga yang lebih bersahabat dengan para pembeli. Pada 

semester ketiga kami terus berinovasi untuk memberikan konsumen model terbaru 

dari LeatherKing agar mereka tertarik membeli strap dan tentu saja dengan harga 

yang bisa dibilang dibawah pasar strap atau pesaing saya. Melihat tabel penjualan 

LeatherKing terdapat perbedaan penjualan yang cukup signifikan, dikarenakan 

LeatherKing berinovasi dengan model baru dengan model polos dan kombinasi 

warna seperti merah hitam, hitam kuning,dll atau konsumen bisa minta warna 

sesuai kesukaan, dan menjual strap tersebut dengan lebih murah dari para 

kompetitor atau pesaing. LeatherKing di semester ketiga berhasil menjual lebih 

dari pada semester-semester lalu. 
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1.2Rumusan Masalah 

Dari masalah penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

 1. Apakah inovasi produk mempengaruhi keputusan pembelian strap pada                                                                 

 LeatherKing? 

2. Apakah harga mempengaruhi keputusan pembelian strap pada LeatherKing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh inovasi terhadap keputusan pembelian             

     strap pada LeatherKing, dengan meneliti diharapkan bisa berinovasi  

     sesuai dengan keinginan konsumen 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian strap       

     pada LeatherKing, dengan mengetahui pengaruh harga yang diinginkan    

     konsumen, LeatherKing bisa menetapkan harga yang cocok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan   

               bahan kajian tentang keputusan pembelian.  

 2. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti   

     permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. 

 



1.4.2. Manfaat Praktis  

1. Bagi Pengusaha 

 Penelitian ini diharapkan untuk para pengusaha agar dapat dijadikan 

 tambahan informasi dan sebagai masukan atau refrensi bagi pengusaha 

 yang ingin mempunyai bisnis sejenis. 


