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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

  Dunia industri cetak beberapa tahun terakhir ini menjadi marak dengan 

perkembangan teknologi percetakan digital. Mulai dari desain, fotografi hingga 

promosi dan pemasaran kini sudah berkaitan erat dengan teknologi percetakan 

digital. Adanya perkembangan teknologi selalu memberikan kesempatan untuk 

terciptanya peluang baru, salah satunya adalah Digital Large Format Printing 

(DLFP). Lahirnya DLFP pada awal kemunculan teknologi percetakan digital telah 

membuka peluang bagi pemain-pemain baru untuk terjun ke industri ini yang 

sebelumnya hanya didominasi oleh pemain-pemain besar yang bergerak di 

percetakan billboard, spanduk dan baliho. 

  Bagi para desainer pelaku dunia periklanan dan pemasaran, teknologi 

percetakan digital memungkinkan untuk mengaplikasikan desain ke dalam media 

promosi dalam jumlah terbatas, seperti misalnya untuk pembuatan undangan, 

menu, brosur, poster dan banyak lagi. Untuk pembuatan kemasan, sertifikat dan 

label yang membutuhkan data variabel juga bisa dipenuhi dengan teknologi ini. 

Selain itu, kebutuhan proofing untuk memprediksi dan mendapatkan persetujuan 

dari klien juga dimungkinkan melalui akurasi dan konsistensi warna yang 

dihasilkan oleh percetakan digital. 

  Bukan hal yang aneh jika akhirnya banyak percetakan offset yang juga 

mulai tertarik beralih ke teknologi percetakan digital. Hal ini dikarenakan 

permintaan konsumen yang terkadang membutuhkan cetakan dalam jumlah 



	   2	  

yang sedikit namun membutuhkan kualitas yang hampir sama dengan cetak 

offset.  

  Harga dasar fotokopi dan percetakan digital juga sudah hampir 

berimbang dan kualitas percetakan digital berada jauh di atas fotokopi. Dalam 

waktu singkat, banyak pelaku industri fotokopi yang juga beralih menggunakan 

teknologi percetakan digital. Teknologi fotokopi warna yang berkembang pesat di 

berbagai negara juga telah tergeser dengan hasil yang lebih baik oleh 

percetakan digital. 

  Dengan kemampuan direct to print dari data digital ke media cetak, makin 

banyak perusahaan yang mempercayakan percetakan dokumen digitalnya ke 

perusahaan percetakan digital. Saat ini perusahaan-perusahaan seperti bank, 

operator telekomunikasi, consumer goods yang sangat menekankan pentingnya 

pelatihan dimana semua modul pelatihan biasanya disimpan dalam data digital, 

membutuhkan perusahaan percetakan digital untuk mencetak materi pelatihan 

yang akan dibagikan kepada peserta pelatihan.   

  Kebutuhan masyarakat yang sangat beragam sekali terhadap produk-

produk percetakan digital menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan 

percetakan digital yang saat ini telah banyak tersebar di seluruh kota-kota di 

Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil. Di Surabaya, perusahaan 

percetakan digital mulai muncul sekitar tahun 2003. Biasanya perusahaan 

percetakan digital ini merupakan perkembangan dari perusahaan fotokopi yang 

telah ada sebelumnya dan berlokasi di dekat kampus-kampus perguruan tinggi 

yang memiliki jurusan desain.  

 

 



	   3	  

Berikut ini Tabel beberapa percetakan digital yang ada di Surabaya.   

Tabel 1.1. Daftar Beberapa Pelaku Percetakan Digital di Surabaya 
Nama Percetakan Digital Alamat 

Xerox 70 Digital Printing Jl. Basuki Rachmat 70, Surabaya 
Snapy Surabaya Jl. Embong Malang No. 84-88, 

Surabaya 
Refresh Media Digital Printing Jl. Semarang 32, Surabaya 
Superstar Xerox Digital Printing Jl. Ahmad Yani no. 162, Surabaya 

Jl. Walikota Mustajab 27, Surabaya 
Premier Digital Printing Jl. Kenjeran 469, Surabaya 
Nozzle Printing & Advertising Jl. Ngaglik 68, Surabaya 
Printku Offset & Digital Printing Jl. Arief Rahman Hakim 84, Keputih, 

Surabaya 
SolarisPrint&CutCenter Jl. Siwalankerto 141C, Surabaya 
Titanium Digital Printing Jl. Kalirungkut 1C, Surabaya 
Smile Island Digital Printing Jl. Ngagel Jaya tengah 84, Surabaya 
Paperku Digital Printing Jl. Raya Panjang Jiwo Permai Blok M 

(Ruko Landmark Delta), Surabaya 
RamayanaCopy & Printing Jl Dharmawangsa 106-A, Surabaya 
Asett Digital Printing & Design Jl. Dharmahusada 79, Surabaya 
My Print Digital Printing Jl Bratang Binangun 12A, Surabaya 
I Can Print Jl. Ngagel Jaya Selatan 121A, 

Surabaya 
Muara Digital Print Jl. Manyar Kertoarjo 33, Surabaya 
Detail Digital Printing & Advertise Jl. Permata Safira C4-11A, Surabaya 
Zoe Graphic & Photo Printing Jl. Indragiri A-15, Surabaya 
Istana Digital Ruko Darmo Park II Blok IV/1,  

Jl. Mayjend Sungkono, Surabaya 
Image Plus Digital Printing Jl. Indragiri No. 42, Surabaya 
Hope Digital Printing Ruko Surya Inti Permata II, 

Jl. Mayjen HR Muhammad 179, 
Surabaya 

Heliconia Digital Printing Jl. Sentra Taman Gapura Blok H15-
16, Citraland, Surabaya 

Centro Digital Print Station Jl. Bukit Darmo Boulevard 8, 
Surabaya 

Metropolis Digital Printing Jl. Ruko Taman Gapura Blok A8, 
Citraland, Surabaya 

Sunshine Digital Printing Jl. Ruko Puri Widya Kencana K6-14 
Citraland, Surabaya 

Sumber: Olahan Internal 

 

  Kebutuhan masyarakat saat ini sangat beragam sekali terhadap produk-

produk percetakan digital, baik untuk keperluan pribadi, mencetak foto, tugas 

sekolah, tugas kantor, cetak dokumen, untuk mempromosikan barang atau jasa 
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dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap 

kebutuhan percetakan digital dan memungkinkan menimbulkan permasalahan 

yang baru yaitu semakin banyaknya jumlah konsumen percetakan digital, 

sehingga konsumen harus mengantri di beberapa tempat-tempat percetakan 

digital. Konsumen percetakan digital harus rela menunggu antrian dalam waktu 

yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan cetaknya. Terkadang konsumen 

percetakan digital juga harus bolak-balik beberapa kali ke tempat percetakan 

digital untuk memasukkan pesanan dan mengambil hasil cetakannya. 

 

 

Gambar 1.1. Foto antrian di sebuah tempat percetakan digital di Surabaya 
           Sumber : Dokumen Penulis 
   

  Permasalahan ini menjadi ide untuk membuat sebuah perusahaan 

percetakan digital online dengan nama Titipngeprint.com pada tahun 2010. Yaitu 

sebuah perusahaan percetakan digital yang menggunakan media online dan 

media sosial untuk memberikan informasi dan promosi tentang produk dan 

layanan yang ada. Selain itu perusahaan percetakan digital online ini 

menggunakan media online untuk menerima dan mengirimkan file yang akan 
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dicetak, sehingga konsumen tidak perlu datang ke tempat percetakan digital, 

cukup dengan mengirimkan surat elektronik/ email.  

  Dahulu para konsumen percetakan digital sangat memperhatikan sekali 

kualitas hasil cetakan. Mereka ingin terlebih dahulu melihat hasilnya sebelum 

diproduksi dalam jumlah lebih banyak. Namun seiring berkembangnya teknologi 

internet dan kemudahan yang ditawarkan, para konsumen percetakan digital 

mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama tersebut dan mulai 

menggunakan kemudahan yang ditawarkan percetakan digital online. 

  Pada tahun 2012, Titipngeprint.com membuka toko percetakan digital 

online yang diberi nama TPSprint di Ruko Vila Valencia PAL-36, Jalan Raya 

Lontar, Surabaya. Meskipun berupa sebuah toko fisik, TPSprint tetap 

mempromosikan dan mengutamakan pelayanan menggunakan media online. 

Prosedur, kelebihan dan kemudahan percetakan digital online ini selalu 

dipromosikan melalui media sosial kepada konsumen maupun calon konsumen 

TPSprint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2. Perbandingan prosentase pesanan melalui email dan yang datang langsung  
 ke TPSprint 
  Sumber: Olahan Internal (Periode: Februari 2014 hingga September 2014) 
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Gambar 1.3. Perbandingan jumlah pesanan melalui email dengan total pemesanan di  
 TPSprint 
 Sumber: Olahan Internal (Periode: Februari 2014 hingga September 2014) 

 

  Berdasarkan data sejak bulan Februari 2014 hingga September 2014, 

tercatat sebanyak 47% atau 2144 pesanan dilakukan melalui email dari total 

4571 pesanan yang masuk ke TPSprint. Sisanya sebanyak 53% atau sebesar 

2426 pesanan datang langsung ke TPSprint. 

  Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, terlebih dahulu dilakukan 

survei awal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan untuk 

mengetahui apakah benar bahwa kualitas layanan menjadi pertimbangan utama 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen menggunakan percetakan 

digital online di TPSprint untuk memenuhi kebutuhan cetak. Berdasarkan hasil 

wawancara terhadap 14 orang konsumen yang menggunakan layanan 

percetakan digital online di TPSprint dalam kurun waktu Februari 2014 hingga 

September 2014, terdapat beberapa faktor yang menjadi kepuasan konsumen. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Lampiran A. 
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  Pada Tabel Lampiran A menunjukkan faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen ketika menggunakan percetakan digital online di TPSprint. 

14 orang konsumen yang selama ini menggunakan percetakan digital online di 

TPSprint memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen ketika menggunakan layanan percetakan 

digital online. Kepuasan konsumen dalam menggunakan layanan percetakan 

digital online di TPSprint dapat dikategorikan menjadi 5 faktor, yaitu  

- Tidak perlu datang dan menunggu 

- Cepat 

- Bisa mengirimkan file kapan saja 

- Sudah terbiasa 

- Layanan fasilitas email dan layanan konfirmasi 

Rangkuman faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen tersebut dapat 

dirangkum seperti dalam Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Lima Faktor Utama Menggunakan Layanan Percetakan Digital Online di 
TPSprint 

No Faktor Dimensi Servqual Jumlah 
1 Cepat  Daya tanggap 12 
2 Tidak perlu datang dan menunggu Keandalan 8 
3 Layanan email dan konfirmasi  Bukti fisik 7 
4 Sudah terbiasa Empati 5 
5 Bisa mengirimkan file kapan saja Jaminan 4 

Sumber: Olahan peneliti, 2014 

  Survei awal ini dilakukan terhadap 14 orang konsumen yang 

menggunakan layanan percetakan digital online di TPSprint, sementara 

berdasarkan data TPSprint bulan September 2014 tercatat 515 pelanggan 

TPSprint yang telah menggunakan email sebagai media untuk mengirimkan file 

yang akan dicetak. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen ketika 

menggunakan layanan percetakan digital online di TPSprint. 
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  Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kecepatan adalah pertimbangan utama 

keputusan pembelian konsumen dalam menggunakan layanan percetakan digital 

online di TPSprint, kemudian faktor-faktor selanjutnya adalah: tidak perlu datang 

ke TPSprint dan menunggu, ada layanan email dan konfirmasi, sudah terbiasa 

dan bisa mengirimkan file kapan saja. 

  Hasil dari survei awal di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

menggunakan layanan percetakan digital online di TPSprint. Faktor kualitas 

pelayanan merupakan bentuk produk yang terdiri dari kegiatan, manfaat dan 

kepuasan yang ditawarkan untuk dijual yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler dan Amstrong, 2010:204) 

  Berdasarkan paparan yang telah disajikan pada bagian latar belakang, 

maka peneliti akan mengambil judul “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Menggunakan Layanan Percetakan 

Digital Online di TPSprint.” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

  Merujuk dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka akan 

dilakukan serangkaian survei dan penilaian-penilaian untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Kualitas Layanan 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Menggunakan Layanan Percetakan 

Digital Online di TPSprint.” Rumusan pokok permasalahannya adalah sebagai 

berikut: 

1.  Apakah bukti fisik (tangible) mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

menggunakan percetakan digital online di TPSprint? 
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2.  Apakah kehandalan (reliability) mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint? 

3.  Apakah daya tanggap (responsibility) mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint? 

4.  Apakah jaminan (assurance) mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

menggunakan percetakan digital online di TPSprint? 

5.  Apakah empati (empathy) mempengaruhi kepuasan keputusan pembelian 

menggunakan percetakan digital online di TPSprint? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh bukti fisik (tangible) terhadap keputusan pembelian 

konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint.  

2. Untuk menguji pengaruh kehandalan (reliability) terhadap keputusan 

pembelian konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint.  

3. Untuk menguji pengaruh daya tanggap (responsibility) terhadap keputusan 

pembelian konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint.  

4. Untuk menguji pengaruh jaminan (assurance) terhadap keputusan pembelian 

konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint.  

5. Untuk menguji pengaruh empati (empathy) terhadap keputusan pembelian 

konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint.  

 

 

 



	   10	  

1.4.  Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah: 

  1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh kualitas layanan 

terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan layanan 

percetakan digital online dengan menggunakan pendekatan 

terhadap model SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan 

oleh Parasuraman, Zeitthalm, dan Beryy (dalam Tjiptono, 2011:347) 

b. Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi ilmu pemasaran 

yang spesifik tentang kualitas layanan online dalam bisnis 

percetakan digital. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemilik TPSprint, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menggambarkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen menggunakan percetakan digital 

online di TPSprint, dan untuk selanjutnya dapat menjadi 

pertimbangan untuk menentukan strategi promosi dan strategi 

pemasaran yang tepat yang berkaitan dengan pengaruh kualitas 

layanan terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan 

layanan percetakan digital online di TPSprint.  

b.  Bagi konsumen TPSprint, diharapkan dengan penelitian ini TPSprint 

dapat memenuhi harapan konsumen untuk meningkatkan kualitas 

layanan dengan memanfaatkan media online, sehingga pada 
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akhirnya percetakan digital online dapat menjadi solusi dan gaya 

hidup bagi konsumen TPSprint. 

c. Bagi suplier, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman 

tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh TPSprint untuk meningkatkan 

kualitas layanan terhadap konsumen menggunakan percetakan 

digital online di TPSprint. 

 

1.5.  Lingkup Permasalahan 

  Sebagai upaya memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, maka 

akan dilakukan pembatasan lingkup permasalahan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada konsumen TPSprint yang telah menggunakan 

layanan percetakan digital online. 

2. Permasalahan kualitas layanan di TPSprint, dengan batasan 

penelitiannya adalah variabel bukti fisik (X1), variabel kehandalan (X2), 

variabel daya tanggap (X3), variabel jaminan (X4), variabel empati (X5), 

dan variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y), dimana variabel lain 

tidak digunakan dan hanya terbatas pada keenam variabel tersebut, yang 

nantinya akan diteliti dan digunakan dalam menentukan hasil dari 

penelitian ini. 

3. Data perbandingan prosentase pesanan melalui email dan yang datang 

langsung ke TPSprint adalah data pada periode Februari 2014 hingga 

September 2014, sedangkan data jumlah pelanggan yang menjadi 

responden adalah data pada bulan Juni 2015. 


