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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Eastwest merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang pendistribusian 

garmen. Usaha yang berlokasi di Perumahan Bukit Telaga Golf, Citraland, Surabaya ini 

didirikan oleh Fendy Sutanto dan baru mulai beroperasi pada awal tahun 2013. Walaupun 

terbilang baru beroperasi, Eastwest ternyata telah mampu mengembangkan ragam 

usahanya. Kalau pada mulanya Eastwest hanya melayani permintaan bordir dalam jumlah 

kecil, maka saat ini Eastwest telah mampu melayani permintaan bordir baik dalam 

jumlah kecil maupun besar, pembuatan seragam bagi perusahaan, hingga pembuatan kaos 

sablon. Di samping mampu mengembangkan ragam usahanya, jumlah konsumen 

Eastwest juga terus meningkat. Setiap bulannya Eastwest bisa memperoleh 10-15 

konsumen baru. 

 
Tabel 1.1 Laporan Pendapatan Eastwest Periode Maret-Agustus 2013 

Bulan: Maret 
2013 

April 
2013 

Mei 
2013 

Juni 
2013 

Juli 
2013 

Agustus 
2013 

Nilai 
Pendapatan 
(dalam juta 
rupiah): 

15 23 25 33 35 39 

Jumlah 
Konsumen: 

5 8 9 10 10 11 

 Total konsumen: 53 orang 
Jenis penjualan yang ditinjau: business to consument (produk 
dijual kepada konsumen akhir)  

Sumber: Data internal Eastwest 
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Perkembangan yang terjadi di Eastwest pada dasarnya dapat dipahami, sebab 

menurut portal berita online Neraca (2013:1), pasar garmen nasional pada triwulan I 

tahun 2013 saja sudah mencapai US$ 3,3 miliar atau meningkat dari realisasi periode 

yang sama tahun lalu sebesar US$ 2,8 miliar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila 

usaha garmen yang dijalankan Eastwest juga terus mengalami perkembangan. 

Namun, walaupun secara nyata terlihat mengalami perkembangan, tantangan yang 

dihadapi Eastwest untuk terus berkembang secara optimal tentunya akan tetap ada. Salah 

satu tantangan bagi Eastwest muncul dari pihak konsumen. Konsumen yang pada 

dasarnya adalah pihak yang mampu mendatangkan pendapatan atau bahkan keuntungan 

bagi Eastwest tentunya punya pengaruh yang besar bagi keberlangsungan serta 

perkembangan Eastwest di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya 

apabila tantangan bagi Eastwest adalah menjaga konsumen tetap puas dengan layanan 

maupun produk yang dihasilkan oleh Eastwest, mengingat konsumen yang puas bisa 

melakukan pembelian yang sifatnya berulang dan hal tersebut berpotensi mendatangkan 

keuntungan bagi Eastwest. 

Di samping perlu meninjau perihal kepuasan konsumen, pihak pemilik Eastwest 

juga perlu meninjau aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang 

bersangkutan. Menurut Isliko dan Rahayu (2010:485), produk dengan kualitas yang baik 

merupakan hal dasar yang diinginkan konsumen, dimana hal tersebut berpengaruh secara 

nyata terhadap kepuasan konsumen. Oleh sebab itu,mengingat kualitas produk adalah hal 

mendasar yang diinginkan oleh konsumen, maka layak apabila pihak pemilik Eastwest 

meninjau perihal kualitas produk.  
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Perlu diketahui, terkait perihal kualitas produk, pihak pemilik Eastwest mengaku 

bahwa pihaknya secara rutin mengecek kualitas dari produk yang hendak dikirim ke 

konsumen. Di samping itu, apabila setelah sampai di konsumen masih terdapat produk 

dengan kualitas yang cacat atau tidak sesuai keinginan, maka konsumen juga bisa 

mendapatkan kompensasi. Pihak pemilik selama ini juga secara rutin mengecek proses 

pengerjaan dan memilih dengan seletif pihak-pihak yang membantu Eastwest dalam 

proses pengerjaan produk konsumen. Namun, walaupun demikian, kualitas produk dari 

sudut pandangan konsumen tetap perlu ditinjau. 

Di samping perihal kualitas produk, tentu terdapat aspek-aspek lain yang dapat 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Eastwest. Suroso, dkk. (2010:130) 

mengemukakan bahwa harga merupakan salah satu pertimbangan utama konsumen 

dalam mengkonsumsi dan merasa puas terhadap suatu barang. Perlu diketahui, terkait 

perihal harga, pihak pemilik Eastwest mengemukakan bahwa sejauh ini pihaknya 

berusaha untuk mematok harga yang terjangkau bagi konsumen. Di samping itu, pihak 

pemilik Eastwest juga mengaku memberikan potongan harga bagi konsumen untuk 

permintaan dalam jumlah tertentu. Melalui kebijakan tersebut, pihak pemilik Eastwest 

berharap mampu membuat konsumen puas, khususnya terkait harga yang dipatok oleh 

Eastwest. Namun, walaupun demikian, tetap saja perihal harga perlu ditinjau apakah 

memang sudah mampu membuat konsumen Eastwest merasa puas. 

Perlu diketahui, berdasarkan survei awal yang dilakukan terhadap sejumlah 

konsumen Eastwest, dapat diketahui bahwa konsumen menanggapi positif perihal 

kualitas produk dan harga dari produk maupun layanan yang disediakan oleh Eastwest. 
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Tanggapan tersebut kemudian memiliki indikasi dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Berikut ini adalah pemaparan lengkap mengenai hasil survei awal tersebut: 

 

Tabel 1.2 Hasil Survei Awal 

Responden 

Pertanyaan 
Menurut Anda, apa yang 
Anda perhatikan ketika 

hendak berbelanja di 
Eastwest? 

Persentase 

1 Kualitasnya 

Kualitas: 40% 
Harga: 30% 
Harga dan kualitas: 30% 
 

2 Kualitasnya 
3 Harga dan Kualitas 
4 Harga dan Kualitas 
5 Kualitasnya 
6 Harga dan kualitasnya 
7 Kualitasnya 
8 Harganya 
9 Harganya 
10 Harganya 

Sumber: Hasil wawancara 

 

Berdasarkan pada pemaparan yang telah dilakukan, maka dapat dipahami bahwa 

penelitian ini berusaha untuk meninjau perihal kualitas produk, harga, serta kepuasan 

konsumen. Secara lebih detail, penelitian yang dilakukan akan berjudul “Pengaruh 

Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen di Eastwest”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

berikut ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Apakah kualitas produk dan harga secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen di Eastwest? 
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2. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Eastwest? 

3. Apakah harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

Eastwest? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka berikut ini adalah 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen di Eastwest. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Eastwest. 

3. Mengetahuipengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di Eastwest. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, ada dua manfaat yang dapat diperoleh, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dua manfaat 

tersebut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memenuhi persyaratan untuk lulus 

dari Universitas Ciputra serta mampu mengembangkan kompetensi peneliti, 

utamanya kompetensi yang terkait dengan kualitas produk, harga, dan kepuasan 

konsumen. 
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2. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini mampu mendukung pemahaman atau bahkan 

menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan kualitas produk, harga, dan 

kepuasan konsumen. Penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi sumber 

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

3. Manfaat praktis 

Eastwest dapat mengetahui cara-cara yang tepat untuk mempengaruhi kepuasan 

konsumen, mengembangkan bisnis, serta memperoleh keuntungan dari bisnis 

yang berjalan. 

  




