
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fashion merupakan sub sektor dominan dalam memberikan kontribusi ekonomi.  Pada 

2012, industri fashion memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 164 triliun atau 

sekitar 28,66%, naik 0,5% dari tahun sebelumnya Rp 147 triliun. Sementara itu, berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2007-2011, ekspor fashion Indonesia 

mengalami tren positif sebesar 12,4% (Kementerian Perindustrian, 2014). Hal ini 

menunjukkan bahwa industri fashion semakin menunjukkan kontribusinya terhadap 

perekonomian Indonesia. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion adalah Fletcher & Co. Fletcher 

& Co adalah perusahaan yang bergerak dibidang fashion industri yang memproduksi produk 

pakaian khususnya celana jeans dengan konstruksi kuno (vintage). Celana jeans dengan 

konstruksi vintage ini diproduksi dengan mesin kuno bernama shuttle loom. Keunggulan 

dari celana jeans vintage adalah kerapatan bahan yang baik sehingga tidak mudah robek 

selama pemakaian yang lama. Celana jeans kuno ini memiliki ciri khas yaitu terdapat garis 

tepi pada bahan denim, chambray, wabash, dan lain-lain. 

Fletcher & Co selama ini berusaha memberikan kualitas yang benar-benar mampu 

bersaing dengan brand sejenis di Indonesia maupun luar negeri, dengan harga yang lebih 

murah dari pesaing berkisar Rp 250.000 sampai Rp 1.500.000. Apabila dibandingkan 

dengan pesaing, harga yang ditetapkan masih dalam level rata-rata yang bisa bersaing 

dengan kompetitor, seperti Elhaus, Olblueco, dan Potmeetspop (Lihat Lampiran B).  



Saat ini, Fletcher & Co melakukan penjualan secara online dengan menggunakan 

instagram dan menitipkan produk di On Market Go + atau yang disingkat menjadi OMG+. 

OMG+, salah satu stockist yang berada di Tunjungan Plaza 5 lt 3. Penjualan yang dilakukan 

secara online dengan menggunakan instagram dan secara offline melalui stockist bertujuan 

agar Fletcher & co menjadi semakin dikenal oleh banyak masyarakat, sehingga bisa terjadi 

peningkatan penjualan. Berdasarkan hasil penjualan selama tahun 2016, diketahui bahwa 

volume penjualan mengalami fluktuasi. 

Gambar 1.1 Data Penjualan Fletcher & co Periode Februari – Agustus 2016 

 

Sumber : data internal 2016 

Berdasarkan data penjualan tersebut dapat dilihat pada bulan Februari hingga April 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebaliknya mulai bulan Mei hingga Agustus 

terjadi penjualan yang fluktuatif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya 

analisa terhadap terjadinya fluktuasi penjualan.  

Penjualan itu sendiri akan terjadi ketika ada pembeli yang melakukan pembelian 

produk Fletcher & Co. Keputusan pembelian merupakan proses yang dialami oleh pembeli 

melalui tahapan-tahapan yang didalamnya dipengaruhi oleh faktor internal (karakteristik 

pribadi) dan eksternal (rangsangan pemasaran, media, teman, keluarga, dan lain-lain) (Nour 



et al., 2014). Penelitian yang dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa harga merupakan 

faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan pembelian produk (Hustić & Gregurec, 

2015; Basil et al., 2013; Andreti et al., 2013), kualitas produk (Hustić & Gregurec, 2015), 

dan promosi (periklanan) (Basil et al., 2013; Andreti et al., 2013). 

Berikut merupakan hasil survey awal yang dilakukan terhadap 15 konsumen Fletcher 

& Co untuk mengetahui tanggapan terhadap promosi yang telah dilakukan perusahaan, 

harga, dan kualitas produk Fletcher & Co seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Hasil survei awal mengenai tanggapan konsumen mengenai promosi, harga, dan kualitas produk 

Fletcher & co. 

  Ya Tidak Jumlah 

 Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Promosi melalui media sosial 

yang dilakukan oleh Fletcher 

& Co informatif dan menarik 

4 26,7% 11 73,3% 15 100% 

Harga yang ditetapkan oleh 

Fletcher & Co sesuai dengan 

kualitas yang dijanjikan 

6 40,0% 9 60,0% 15 100% 

Produk Fletcher & Co tidak 

mudah rusak 

7 46,7% 8 53,3% 15 100% 

Sumber: data internal perusahaan, 2016 

Berdasarkan hasil survei awal terhadap promosi, harga, dan kualitas produk yang ada 

di Fletcher & Co, maka dapat dijelaskan bahwa mayoritas konsumen masih memiliki 

penilaian yang negatif terhadap promosi, harga, dan kualitas produk. Hasil survei awal 

tersebut juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara penilaian penting terhadap 

promosi, harga, dan kualitas produk dengan keputusan pembelian konsumen.  

Berdasarkan hasil  awal di lapangan dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

maka penelitian ini mengambil judul: ANALISIS PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN 

KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FLETCHER & CO. 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Fletcher & Co? 

b. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Fletcher & Co? 

c. Apakah kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen Fletcher & Co? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Fletcher 

& Co. 

b. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Fletcher & 

Co. 

c. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

Fletcher & Co. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi projek bisnis faktor 

dominan apa saja yang dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan konsumen, dan 

dapat menyusun strategi dalam rangka memenuhi harapan konsumen. Hal lainnya juga 

dapat memberikan pengetahuan tambah untuk peneliti lainnya. Bentuk nyata  dari peneliti 

untuk memahami pembelajaran yang didapat selama menuntut ilmu di Universitas 

Ciputra Surabaya agar dapat diaplikasikan ke dalam bisnis. 

2. Manfaat praktis  



   a. Bagi perusahaan : 

 Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi penelitian dan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan keputusan pembelian.  

   b. Bagi penulis : 

     Dengan melakukan penelitian penulis mendapatkan mengenai tentang pengetahuan 

mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk 

Fletcher & Co. 

 


