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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan di kota-kota modern yang sangat pesat merupakan salah satu

penyebab terjadinya perubahan lifestyle yang signifikan di masyarakat. Pada 

jaman dahulu, anjing merupakan hewan yang dipergunakan untuk menjaga tempat 

tinggal atau pabrik dari serangan pencuri. Sekarang, anjing merupakan binatang 

peliharaan yang dipergunakan sebagai pendamping seseorang ataupun teman di 

saat luang. Terlebih, anjing seringkali telah disebut sebagai teman terbaik 

manusia. Hal ini dikarenakan oleh sifat anjing yang sangat setia terhadap pemilik 

yang telah merawatnya dengan baik. Ini adalah salah satu faktor mengapa anjing 

merupakan binatang yang lebih dipilih sebagai hewan perliharaan daripada 

kucing. 

Banyaknya macam trah anjing yang didapati di pasaran merupakan salah satu 

tantangan tersendiri kepada konsumen untuk memilih anjing yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Famous Golden Kennel memfokuskan pengembang-biakan trah 

anjing yang paling sering dicari orang sebagai binatang peliharaan yaitu Shih-Tzu. 

Shih-Tzu merupakan salah satu trah anjing yang paling mudah dijual di pasaran. 

Ini karena bentuknya yang mungil dan bulunya yang panjang menambah 

penampilan sehingga menjadi menarik untuk dilihat. Terlebih, biaya untuk 

merawat anjing kecil jauh lebih murah daripada merawat anjing besar seperti 
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Golden Retriever.  

Biaya pemeliharaan anjing merupakan salah satu pertimbangan konsumen 

dalam membeli anjing. Beberapa biaya yang dibutuhkan untuk merawat anjing 

adalah untuk makanan anjing, aksesoris, salon, dan biaya dokter. Beberapa trah 

anjing akan membutuhkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan trah 

anjing lainnya. Sebagai contoh, Shih-Tzu akan membutuhkan biaya perawatan 

yang lebih mahal daripada trah anjing Bulldog. Ini dikarenakan oleh Shih-Tzu 

memiliki bulu yang panjang dan susah untuk dirawat. Namun, Shih-Tzu 

merupakan trah anjing yang paling digemari oleh masyarakat karena sifatnya yang 

manja dan mudah untuk bersosialisasi dengan orang yang tidak dikenal. 

Para peternak banyak yang memilih untuk mengembang-biakkan Shih-Tzu 

karena alasan mudahnya dijual. Sehingga, harga penjualan anjing merupakan 

faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih anjing yang 

akan dipeliharanya. Dengan banyaknya saingan di pasaran, konsumen akan 

memiliki banyak pilihan dengan trah anjing yang sama. Penentuan harga anjing 

juga sangat krusial terhadap keputusan pembelian konsumen karena banyak 

konsumen yang membeli anjing hanya sebagai pendamping di rumah. Berbeda 

dengan pembeli anjing yang dipergunakan untuk mengikuti lomba-lomba yang 

diadakan oleh PERKIN. Pembeli dengan tipe ini sangat memperhatikan kualitas 

anjing yang akan dibelinya. 

Kualitas anjing juga merupakan faktor penting bagi konsumen dalam 

keputusan pembelian anjing oleh konsumen. Kualitas anjing yang dimaksud 
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adalah fisik anjing yang mendekati kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan anjing 

telah ditetapkan oleh berbagai asosiasi resmi anjing seperti PERKIN, American 

Kennel Club (AKC), dan asosiasi-asosiasi lainnya di setiap negara. Semakin 

mendekati kesempurnaan fisik, anak anjing yang dijual memiliki kemungkinan 

menang dalam lomba yang diadakan. Oleh karena itu, anak anjing yang memiliki 

karakteristik yang baik memiliki harga jual yang lebih mahal.  

Standarisasi yang diberikan oleh American Shih-Tzu Club Standard (2009) 

dan Canadian Shih-Tzu Club Standard (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Fisik 

Tubuh Shih-Tzu dipenuhi rambut panjang menjuntai sampai lantai yang mana 

menunjukan keaslian sebagai trah murni. Temperamen Shih-Tzu sedikit 

arogan namun penuh cinta kasih dan pandai. Ukuran tubuh ideal-nya berkisar 

antara 23-27 cm disesuaikan dengan tipe masing-masing. Shih-Tzu memiliki 

beberapa tipe, tipe Australia yang memiliki badan sedikit lebih panjang dan 

kaki agak pendek, rambut kadang sedikit berombak, Australia memiliki 

tulang-tulang yang kasar dan besar sangat ideal untuk menyokong tubuh Shih-

Tzu yang rata-rata besar. Sedangkan tipe Amerika, dengan badan lebih 

pendek, ukuran  lebih kecil dengan tulang-tulang yang tidak terlampau kasar, 

tipe rambut  cenderung lurus dan halus. Tipe Eropa sedikit menyerupai 

Australia, namun struktur dan ukuran tulang lebih besar dan padat. Cenderung 

agak tinggi dengan dada bidang yang sangat anggun. 

2. Rambut 
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Mengenai rambut dan warna, pada Shih tzu tidak dikenai aturan corak warna. 

Semua warna diterima, mulai dari solid gold, solid black, solid red, gold-

white, red-white, grey-white, black-white ataupun particolor sekalipun tidak 

akan disalahkan. Namun, Shih-Tzu harus memiliki pigmen warna yang benar, 

pada hidung dan lingkar mata diwajibkan hitam. Rambut Shih-Tzu seharusnya 

panjang lurus menjuntai sampai lantai, kadang sedikit bergelombang namun 

tidak keriting. Letak ekor sesuai dengan badan, jatuh tepat di tengah 

punggung, tinggi namun tidak melingkar. Rambut dikepala seharusnya diikat 

dan ditambah dengan pita akan lebih menarik. Ujung2 rambut yang sudah 

terlalu panjang di sekitar kaki sabaiknya digunting rapi agar tidak 

mengganggu. 

3. Kepala 

Struktur kepala Shih-Tzu harus bulat dan lebar dengan mata hitam yang bulat 

penuh berkesan gelap namun hangat. Panjang moncong Shih-Tzu berkisar 

2½cm sampai berhenti di depan hidung. Bibir depan mengatup rapi, dengan 

pigmen hitam yang pekat. Susunan gigi Shih-Tzu biasa disebut undershoot 

yakni rahang bawah lebih maju daripada rahang atas, namun gigi tidak 

diperkenankan keluar dari bibir ketika mulut mengatup. Jumlah gigi seri atas 

dan bawah yang tepat adalah masing-masing 6 buah (tidak terhitung taring). 

Telinga menjuntai ke bawah, dipenuhi dengan rambut dan berkesan seperti 

mahkota. Leher harus disesuaikan dengan panjang badan dan ekor. 

Pembawaan leher yang tinggi berkesan anggun dan menarik. 
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4. Gerak Jalan 

Struktur badan Shih-Tzu dimulai dengan bahu yang tegak, dan kuat, dan 

berotot diikuti dengan dada depan yang lebar sehingga proporsi 

keseluruhannya dapat membiarkan kaki-kaki depan bergerak bebas. Kaki 

depan harus lurus dengan tulang yang besar dan kuat dengan ukuran tapak 

yang sesuai. Kaki belakang harus kuat dan berotot dengan siku-siku yang baik 

dan sesuai dengan kaki depan. Saat bergerak, gaya berjalan Shih-Tzu harus 

diperhatikan. Gaya berjalan yang baik harus tenang seiring dengan 

pembawaan kepala dan ekor yang tinggi. Lemparan kaki depan dan belakang 

harus jauh dan lurus menunjukan kesesuain tubuhnya. 

Tabel 1.1. 
Laporan Penjualan Famous Golden Kennel 

Bulan Omzet Jumlah anjing  

September 2010 
7.250.000 4 

Oktober 2010 8.000.000 4 

November 2010 27.000.000 15 

Desember 2010 27.850.000 16 

Januari 2011 34.150.000 17 

Februari 2011 27.700.000 15 

Maret 2011 7.200.000 4 

April 2011 23.875.000 10 

Mei 2011 23.000.000 11 

Total  186025000 96 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2011 
 
 

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa omzet penjualan anjing yang sempat 
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meningkat dan akhirnya menurun hingga stabil pada kisaran 20 juta rupiah. Pada 

bulan Maret, omzet Famous Golden Kennel menurun menjadi 7.2 juta rupiah. Ini 

disebabkan anak anjing yang dihasilkan memiliki kualitas yang kurang bagus. 

Kisaran harga anjing Shih-Tzu yang ada di pasaran berkisar antara 1 juta rupiah 

hingga 3 juta rupiah. Famous Golden Kennel selalu melihat kualitas dari anak 

anjing satu per satu untuk menentukan harga jual dari anak anjing Shih-Tzu 

tersebut.  

 Tabel 1.2. 
 Karakteristik Pembeli di Famous Golden Kennel  

Karakteristik Pembeli di Famous Golden Kennel 

No. Uraian Karakteristik Jumlah Prosentase 
A Jenis kelamin     
  1. Laki-laki 10 28.50% 
  2. Wanita 25 71.50% 
B Ukuran binatang   
  1. Anakan < 12 bulan 35 74.50% 
  2. Dewasa > 12 bulan 12 25.50% 
C Usia konsumen   
  Anak-anak < 17 tahun 5 14.30% 
  Dewasa > 18 tahun 30 85.70% 
D Kualitas   
 Lokal 41 87.25% 
 Import 4 8.50% 
 Champion 2 4.25% 

 Sumber: Data peruhaan diolah, 2011 

 Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa penjualan anjing lokal lebih banyak 

daripada anjing berkualitas impor ataupun champion. Ini dapat disebabkan oleh 

sedikitnya anjing impor ataupun keturunan champion yang dimiliki oleh Famous 

Golden Kennel. 

 Pada penelitian ini akan memfokuskan kepada anjing Shih-Tzu 

dikarenakan anjing Shih-Tzu merupakan pendapatan yang paling banyak di 



7 

Famous Golden Kennel. Terlebih, Famous Golden Kennel akan memfokuskan 

terhadap penjualan anjing Shih-Tzu karena perawatannya yang lebih murah 

dibandingkan anjing besar lainnya. 

Gambar 1.1.  
Penjualan Famous Golden Kennel Periode September 2010 s/d Mei 2011 
 

 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah harga dan kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian anak 

anjing di Famous Golden Kennel? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian anak anjing di 

Famous Golden Kennel? 

3. Apakah kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian anak anjing di 

Famous Golden Kennel? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian di Famous Golden Kennel. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di Famous 

Golden Kennel. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian di 

Famous golden Kennel. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, 

terutama mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengetahui pengaruh harga dan 

kualitas produk berpengaruh positif kepada keputusan pembelian 

konsumen di Famous Golden Kennel. 

2. Bagi pemilik, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wawasan 

dalam bidang marketing management khususnya dalam penentuan harga yang 

sesuai dengan kualitas produk. 
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E. Lingkup Permasalahan 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Famous 

Golden Kennel. Batas-batas penelitian ini adalah data-data dari bulan September 

2010 hingga tahun 2011 ini dari Famous Golden Kennel. 


