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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri garmen memiliki potensi yang sangat baik di Indonesia. Pandangan tersebut 

dapat dibuktikan dengan data yang menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir, industri 

garmen menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor tertinggi dengan nilai ekspor US$ 6 

miliar per tahun (Tempo, 2013:1). Nilai ekspor yang demikian besar tentunya juga dapat 

menggambarkan bahwa industri garmen di Indonesia mampu menjadi roda penggerak 

perekonomian. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, tidak mengherankan apabila 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sampai berusaha keras mendorong pertumbuhan 

industri garmen melalui beragam pelatihan SDM Industri Garmen (kemenperin.go.id, 

2013:1).  

Di samping itu, pergerakan industri garmen di pasar lokal juga menunjukkan 

potensi yang luar biasa. Kemenperin mengemukakan pada tahun 2012 yang lalu saja, 

industri garmen lokal telah mampu memenuhi 60 persen kebutuhan garmen dalam negeri 

dan persentase tersebut dapat terus bertambah besar di tahun 2013 ini (kemenperin.go.id, 

2012:1). Menurut situs majalah Tempo, pertumbuhan industri garmen yang luar biasa di 

pasar lokal kini tidak lagi terganggu masuknya industri garmen impor (misalnya: dari Cina 

ataupun Bangladesh), tetapi justru memperluas penetrasi industri garmen lokal di pasar luar 

negeri (www.tempo.co, 2013:1). Walaupun sempat terganggu di awal-awal masuknya 
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garmen impor ke Indonesia pada tahun 2009-2010, usaha-usaha garmen di Indonesia 

berusaha untuk tetap tenang. Usaha-usaha garmen di Indonesia dapat bertahan dan sekarang 

mampu melakukan penetrasi ke pasar luar negeri karena garmen lokal berusaha keras 

mempertahankan kualitas dan mencoba memberi nilai-nilai unik pada produknya. 

Melihat potensi yang ada serta mengacu pada adanya kepentingan untuk mendirikan 

suatu usaha guna memenuhi persyaratan mata kuliah entrepreneurial project di jurusan 

International Business Management Universitas Ciputra, maka HRV Clothes didirikan dan 

bergerak di industri garmen. HRV Clothes adalah suatu usaha yang bergerak di industri 

garmen, khususnya berkaitan dengan distribusi garmen. Secara lebih rinci, HRV Clothes 

mendistribusikan barang dari produsen (CV. Cendrawasih) kepada toko baju grosir maupun 

eceran yang ada di kawasan Jawa Timur. Sebagai suatu usaha, HRV Clothes dapat 

dikatakan masih tergolong pemain baru. Usaha yang berlokasi di Jalan Kenjeran no. 459 

Surabaya ini mulai beroperasi sejak Oktober 2011. 

HRV Clothes masih tergolong suatu usaha baru, tetapi HRV Clothes ternyata telah 

mampu memiliki cukup banyak konsumen. Hingga saat ini terdapat lebih dari 40 toko, baik 

eceran maupun grosir, yang menjadi konsumen dari HRV Clothes. Di samping itu, HRV 

Clothes juga memiliki konsumen akhir, dimana para konsumen akhir dari produk HRV 

Clothes tersebut adalah pembeli maupun pelanggan dari toko-toko eceran maupun grosir 

tersebut. 

HRV Clothes merupakan usaha yang mendistribusikan garmen yang berupa produk 

pakaian remaja. Pada bidang yang ditekuni HRV Clothes tersebut, terdapat beberapa pihak 

yang menjadi kompetitor HRV Clothes, diantaranya: Hasenda, Benhill, Maximilian, Top 

Ten, Karunia, dan Caesar. Namun, HRV Clothes sejauh ini merasakan bahwa kompetitor 
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terberat adalah Hasenda dan Benhill yang memiliki counter dan beriklan serta telah 

memiliki jam terbang yang lama. Keberadaan para kompetitor ini membuat HRV Clothes 

mendapatkan tantangan dalam menjalankan usahanya. HRV Clothes dituntut untuk mampu 

melakukan upaya lebih dalam mempertahankan kepuasan konsumen agar konsumen yang 

ada saat ini mau terus-menerus membeli produk-produk dari HRV Clothes  

HRV Clothes perlu meninjau serta mempelajari hal-hal yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen, sebab melalui tinjauan tersebut HRV Clothes tentunya dapat 

mempelajari cara yang efektif untuk membuat konsumen nyaman dan mau melakukan 

pembelian berulang di HRV Clothes. Isliko dan Rahayu (2010:483) memaparkan 

pandangan menarik dimana kualitas produk dinilai sebagai salah satu aspek yang mampu 

merangsang kepuasan konsumen. Melalui pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa 

kualitas produk merupakan salah satu hal yang memang berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

 Perihal kualitas produk merupakan satu-satunya faktor yang sangat perlu ditinjau 

oleh HRV Clothes terkait pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen mengingat kompetitor 

dalam industri garmen banyak jumlahnya.Dimana para kompetitor tersebut memiliki harga 

yang hanya selisih sedikit saja begitu juga dengan pelayanan yang kurang lebih sama maka 

dari itu hal yang membedakan HRV Clothes dengan kompetitor adalah kualitas 

produk.Kualitas produk yang baik tentunya dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dan 

hal itu yang membuat produk HRV Clothes punya nilai lebih di mata konsumen pada saat 

bersaing dengan produk-produk dari kompetitor. 

Selama ini, dalam merespon kebutuhan konsumen terhadap produk yang 

berkualitas, HRV Clothes berusaha untuk benar-benar mengambil dan mendistribusikan 
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barang yang memang berkualitas dari pihak produsen. Upaya tersebut didukung dengan 

pengecekan rutin yang dilakukan setiap pengambilan barang serta sebelum barang diantar 

kepada konsumen. Namun, walaupun sudah demikian, perihal kualitas produk tetap perlu 

ditinjau lebih dalam agar muncul keyakinan yang nyata bahwa kualitas produk memang 

mampu mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Melalui hasil survei awal yang dilakukan terhadap 10 orang konsumen akhir HRV 

Clothes (Lampiran C), dapat dipahami bahwa konsumen memiliki kecenderungan untuk 

merasa puas dengan mempertimbangkan perihal kualitas produk. Hal tersebut tentunya 

mendukung indikasi bahwa kualitas produk memang dapat berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen, walaupun memang harus diteliti lebih jauh dan komprehensif lagi. 

Berdasarkan pada paparan yang telah dilakukan, maka dilakukan suatu penelitian di 

HRV Clothes terkait pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Penelitian 

yang dilakukan akan mengambil judul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 

Konsumen di HRV Clothes”.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Setelah meninjau bagian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: apakah kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di HRV Clothes? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di 

HRV Clothes. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini 

mengandung dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah 

pemaparannya: 

1. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, dimana diharapkan penelitian ini mampu 

menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan kualitas produk serta kepuasan 

konsumen. Penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi sumber referensi yang 

optimal bagi penelitian lain di masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini memiliki manfaat praktis, dimana diharapkan HRV Clothes dapat 

mengetahui upaya yang lebih tepat untuk mempengaruhi kepuasan konsumen serta 

mampu mengambil keuntungan dari hal tersebut. 
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1.5. Lingkup Permasalahan 

Penelitian dilakukan di HRV Clothes yang berlokasi di Jalan Kenjeran no. 459, 

Surabaya. Penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan kualitas produk guna 

mengetahui pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen di HRV Clothes. 

 




