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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Plastic.Co merupakan sebuah bisnis start-up yang bergerak di 

bidang distributor berbagai jenis plastik kresek. Sebagai pemain baru, 

Plastic.Co diharuskan untuk merealisasikan langkah- langkah tepat agar 

dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk bisa bersaing di pasar 

yang kompetitif ini. Menilai dari situasi saat ini, perusahaan masih memiliki 

jumlah transaksi yang minim, di mana transaksi tiap bulan hanya berasal 

dari 3-5 pembeli. Maka dari itu Plastic.Co lebih memfokuskan diri untuk 

menciptakan deal-deal melalui setiap penawaran yang diberikan pada 

konsumen. Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk memahami variabel 

apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dalam perkembangannya, Plastic.Co sendiri selalu berusaha untuk 

berkomitmen dalam memberikan produk dengan kualitas terbaik yang 

tentunya bisa di dapatkan konsumen dengan harga yang paling ekonomis. 

Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mendukung peningkatan 

penjualan bagi perusahaan. Walaupun demikian, penjualan Plastic.Co 

masih berada jauh dari hasil yang diharapkan. Plastic.Co mengharapkan 

penjualan yang stabil tiap bulan agar memudahkan pembuatan rencana 

keuangan. Ketidakstabilan penjualan saat ini terlihat dari terjadinya 
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fluktuasi tajam antar periode. Berikut adalah data penjualan yang 

dirangkum selama periode Juli 2012 – Oktober 2013 : 

 

Gambar 1.1 Grafik Penjualan Plastic.Co 

Sumber : data internal Plastic.Co yang diolah tahun 2013 

 

 Dalam Grafik 1.1 terlihat bahwa selama tahun 2012 – 2013 terjadi 

fluktuasi yang cukup tajam dan terdapat beberapa bulan di mana Plastic.Co 

tidak mendapatkan transaksi sama sekali. Perlu diketahui bahwa bukan 

berarti perusahaan tidak melakukan penjualan, tetapi ada beberapa transaksi 

yang tertumpuk di satu bulan walaupun penawaran dilakukan pada bulan 

sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penerapan marketing 

mix yang meliputi Price, Product, Place dan Promotion. Hanya saja, 

pengaruh ke empat variabel ini masih diragukan dalam kaitannya pada 

keputusan pembelian.  

 Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh (Satit, Tat, Rasli, 

Chin, & Inda, 2012) telah mempelajari secara empiris variabel keputusan 
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pembelian dalam perusahaan travel agent. Dalam jurnalnya, peneliti 

mencoba untuk menghubungkan marketing mix sebagai variabel yang ikut 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada perusahaan. Hasilnya 

adalah dari keempat variabel marketing mix, hanya variabel harga dan 

produk yang ternyata memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.Untuk itu, penulis melakukan pra survei untuk mengetahui 

variabel marketing mix yang paling berpengaruh dalam Plastic.Co. Survei 

ini ditujukan pada 60% dari seluruh konsumen Plastic.Co melalui telepon 

dan pertanyaan langsung dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Hasil pengumpulan data pra-survei 

Peringkat Variabel Marketing Mix Jumlah data Persentase 

1 Produk - Kualitas 17 44% 

2 Harga 15 38% 

3 Tempat 4 10% 

4 Promosi 3 8% 

Sumber : data internal yang diolah tahun 2013 

Keterangan : Responden boleh menjawab lebih dari 1 variabel 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa faktor yang menjadi 

concern konsumen dalam melakukan pembelian ada bermacam-macam. 

Melihat dari 39 vote yang berasal dari 20 responden, ternyata variabel harga 

dan kualitas produk memberikan kontribusi paling banyak dalam proses  

pengambilan keputusan konsumen sebesar 44% dan 38%. (Satit, Tat, Rasli, 

Chin, & Inda, 2012) mengatakan bahwa memang tidak semua bauran 

pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian konsumen suatu 
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perusahaan. Teori ini menjadi dasar mengapa hanya kedua variabel ini yang 

dijadikan fokus dari penulis dalam meneliti lebih lanjut untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya dalam keputusan pembelian 

Plastic.Co selama ini telah melakukan beberapa perbaikan dalam hal 

managemen harga dan data historis Plastic.Co menunjukan data perubahan 

harga jual yang fluktuasinya dinilai hampir sebanding dengan fluktuasi 

omset. Berikut adalah tabel rata-rata perubahan harga produk dari Plastic.Co  

Tabel 1.2 Perubahan Harga Jual per Periode 2012 - 2013 

No Periode Harga Jual Rata-rata Pendapatan 

1 Semester Keempat Rp 23.000 – Rp 24500 / kg Rp. 944.000 

2 Semester Kelima Rp 20.000- Rp. 20.500 / kg Rp. 10.300.000 

3 Semester Keenam Rp 16000 – Rp 16500 / kg Rp. 21.870.000 

4 Semester Ketujuh Rp 18.000- Rp 18.500 / kg Rp. 8.235.000 

Sumber : Data Internal yang diolah tahun 2013 

Perubahan harga pada Tabel 1.2 merupakan hasil dari kebijakan-

kebijakan yang dilakukan oleh Plastic.Co dalam periode 2012 sampai 2013. 

Jika membandingkan Tabel 1.2. dengan Gambar 1.1, kita dapat melihat 

hubungan antara harga dan keputusan pembelian. Tetapi data ini saja belum 

tentu valid, karena masih ada kemungkinan fluktuasi omset terjadi karena 

ada faktor lain yang ikut mempengaruhi pembelian. 

Selain berorientasi pada harga, ada beberapa calon konsumen yang 

berorientasi terhadap kualitas dari produk. Konsep CSI ( Consumer Style 

Inventory ) milik The Sproles  dalam (Lysonski & Durvasula, 2013) 

menyatakan bahwa konsumen jenis ini rela membeli produk dengan kualitas 
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yang lebih baik walaupun harga yang ditawarkan lebih mahal, sehingga 

dalam kasus-kasus tertentu, pembeli akan menolak melakukan transaksi 

dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan dinilai tidak sesuai dengan 

kebutuhan. Penelitian sejenis juga pernah di angkat di (Purwati, Setiawan et 

al, 2012) yang menyatakan bahwa kualitas produk memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memutuskan untuk 

membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Plastic.Co“. Untuk mengetahui 

sejauh mana kedua variabel ini mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen Plastic.Co 

1.2. Rumusan Masalah: 

1. Apakah Harga dan Kualitas Produk berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen Plastic.Co ? 

2. Apakah Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Plastic.Co ? 

3. Apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Plastic.Co ? 
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1.3.      Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh secara simultan 

Harga dan Kualitas Produk  terhadap keputusan pembelian konsumen 

Plastic.Co 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen Plastic.Co 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kualitas Produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen Plastic.Co 

1.4.      Manfaat Penelitian :  

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber referensi bagi pembaca untuk mengenal pengaruh produk 

dan kualitas harga terhadap keputusan pembelian pada perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mengambil keputusan 

yang tepat dalam segi harga dan kualitas produk agar mampu meningkatkan 

performa penjualan produk kantong plastik Plastic.Co. 

  




