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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Splendid adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur baju 

balet. Persaingan dalam bidang manufaktur menuntut suatu produk untuk 

memiliki keunggulan agar dapat memenangkan persaingan sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang tinggi. Splendid mengalami penurunan penjualan 

dimulai pada bulan Oktober 2015. Penurunan penjualan diketahui dari banyaknya 

konsumen yang tidak ingin untuk membeli produk Splendid lagi. Berkurangnya 

konsumen yang membeli dapat terjadi karena konsumen merasakan ketidakpuasan 

atas kualitas produk dan harga yang ditawarkan Splendid. Penurunan penjualan 

Splendid dapat dilihat dari gambar grafik berikut, yang menunjukan data 

penjualan dari bulan Agustus 2015 hingga Juni 2016. 

 
Gambar 1.1 Nilai Penjualan Splendid Agustus 2015 - Juni 2016 
Sumber: Data Internal Splendid (2016) 
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Tabel 1.1 Nilai Penjualan Splendid Agustus 2015 – Juni 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Internal Splendid (2016) 
 

Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penjualan Splendid masih tidak stabil. 

Penjualan yang tinggi terdapat pada beberapa periode tertentu, tetapi ada juga 

periode dengan penjualan rendah. Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa siklus tahunan 

2015-2016 tersebut, penjualan tiap bulan tidak stabil. Jika kondisi ini terus 

berlanjut maka Splendid akan kehilangan banyak konsumen dan mengalami 

kerugian.  

Splendid harus dapat meningkatkan volume penjualan, untuk dapat tetap 

bertahan. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah dengan cara meningkatkan 

keputusan pembelian dengan menganalisis keluhan-keluhan dari konsumen dan 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada untuk meningkatkan kualitas 

produk dan harga yang sesuai agar dapat menciptakan kepuasan konsumennya. 

Splendid harus mengetahui faktor mana yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

Splendid, dari faktor harga maupun kualitas produk. Perbandingan harga dan 

produk digunakan untuk mengetahui pendapat konsumen, terdapat pada Tabel 1.2. 

Bulan Nilai Penjualan 
Agustus 2015 Rp. 1185000 

September 2015 Rp. 3545000 
Oktober 2015 Rp. 2130000 

November 2015 Rp. 560000 
Februari 2016 Rp. 735000 

Maret 2016 Rp. 650000 
April 2016 Rp. 475000 
Mei 2016 Rp. 1365000 
Juni 2016 Rp. 1895000 

Target: Rp. 2.500.000 per bulan 
Pada bulan September 2016 Splendid dapat melebihi batas target 
penjualan. 
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Tabel 1.2 Perbandingan Splendid dengan Kompetitor 

Sumber: Hasil pengamatan (Agustus 2016) 
 

Tabel 1.2 berdasarkan pengamatan harga, produk Splendid lebih murah 

dibandingkan kompetitor dan produk Splendid hampir serupa dengan kompetitor. 

Secara keseluruhan, Splendid memusatkan perhatian pada selera konsumen, dapat 

dilihat strategi yang dijalankan Splendid mengenai harga dan kualitas produk. 

Splendid memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Keputusan 

pembelian yang dilakukan dengan tepat akan membawa dampak kepuasan 

terhadap konsumen. Berikut pada Tabel 1.3 strategi yang digunakan Splendid 

mengenai harga dan kualitas produk Splendid. 

Tabel 1.3 Strategi Splendid Terkait Harga Dan Kualitas 

Sumber: Hasil pengamatan (Agustus 2016) 

Strategi harga dan kualitas produk yang digunakan oleh Splendid bertujuan 

untuk menigkatkan keputusan pembelian konsumen Splendid sehingga dapat 

menciptakan kepuasan konsumen. Strategi digunakan pada bulan April 2016 

hingga Juni 2016. Hasil penjualan bulan April 2016 hingga Juni 2016 

Keterangan Harga Produk 

Splendid Rp. 65.000 Memiliki standar baju balet international. 
Dapat custome made model baju balet. 

Capezio Rp. 276.255 Memiliki standar baju balet international. 
Memiliki ukuran dan model baju balet yang banyak 

Camisole Rp. 
378.558.04 

Memiliki standar baju balet international. 
Memiliki ukuran dan model baju balet yang banyak 

Harga Capezio dan Camisole adalah perubahan dari USD menjadi Rupiah. 
Perbandingan harga dipilih sesuai model baju yang sama. 

Harga Kualitas 

- Menetapkan harga yang lebih murah dari 
kompetitor. 

- Menggunakan bahan kain lycra dengan garis 
potongan pada samping badan serta dapat 
membentuk tubuh dengan tepat. 

- Tidak menyediakan potongan harga karena 
sudah dinilai sangat terjangkau. 

- Garis jahitan rapi dan tidak ada produk yang 
cacat. 
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menunjukan penjualan Splendid mulai meningkat. Meningkatnya penjualan 

Splendid disebabkan oleh keputusan pembelian yang semakin tinggi dan dapat 

mencapai kepuasan kosumen Splendid yang telah membeli produk Splendid 

sesuai dengan penelitian oleh Purnamasari (2015) dan Alfred (2013). Splendid 

ingin meneliti lebih lanjut hubungan antara harga dan kualitas yang berdampak 

pada keputusan pembelian serta kepuasan konsumen Splendid.  

Berdasarkan penjelasan, maka akan dilakukan penelitian guna memahami 

pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian serta 

pengaruhnya pada kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan berjudul 

“Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Serta Implikasinya Pada Kepuasan Konsumen Splendid”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang 

menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk Splendid? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk 

Splendid?  

3. Apakah ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Splendid? 

4. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

Splendid? 

5. Apakah ada pengaruh keputusan pembelian produk terhadap kepuasan 

konsumen Splendid? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang 

menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk Splendid. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk 

Splendid. 

3. Mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Splendid. 

4. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Splendid. 

5. Mengetahui pengaruh keputusan pembelian produk terhadap kepuasan 

konsumen Splendid. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat sejumlah manfaat dari dijalankannya penelitian ini, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

pemahaman dan memberikan sudut pandang baru, sehingga Splendid dapat 

melakukan upaya perbaikan terhadap harga dan kualitas, mampu 

mengupayakan keputusan pembelian dan kepuasan konsumen dengan lebih 

baik,  mampu memperoleh konsumen, dapat mempertahankan usaha, serta 

untuk mengembangkan usaha. Penelitian ini ddapat juga menjadi bahan atau 

sumber referensi yang optimal bagi penelitian lain di masa yang akan datang.  

2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan mampu membantu Splendid 

merumuskan masalah dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan dalam usaha yang dijalankan. 

	  


