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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini bisnis di industri fesyen mempunyai prospek yang bagus 

dikarenakan produk fesyen merupakan kebutuhan primer yang dapat menjadikan 

hal ini sebagai peluang untuk menjalankan bisnis di industri fesyen, banyaknya 

keinginan untuk menggeluti bisnis di industri fesyen membuat persaingan dalam 

bisnis ini semakin ketat. Berdasarkan tren fesyen yang terus berganti, membuat 

industri fesyen mengalami pertumbuhan dan mampu memunculkan banyak UKM 

baru yang bergerak di industri fesyen.  

Fesyen juga dapat diartikan sebagai gaya hidup atau identitas seseorang 

didalam lingkungannya. Fesyen akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan 

zaman dan dalam kondisi yang selalu dinamis (Tahalea, 2015). Fesyen dapat 

dijadikan sebuah kode pendeskripsian mengenai seseorang yang mengenakannya. 

Setiap pakaian yang dipakai oleh seseorang mempunyai pesan yang kuat tentang 

si pemakainya. Fesyen dapat diartikan tentang berbagai macam hal, sesuai dengan 

persepsi dan perpektif setiap individu (Tahalea, 2015). Sehingga hal ini menjadi 

ketertarikan untuk bicara mengenai kekuatan fesyen.  

Produk fesyen menggunakan berbagai macam bahan baku utama dalam 

proses pembuatannya, salah satunya adalah kulit hewan. Produk fesyen berbahan 
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dasar kulit setiap tahunnya relatif mengalami peningkatan dan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Industri Produk Kulit Indonesia Tahun 2010 – 2017. 

Sumber : BPS, (2018) 

 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri barang 

berbahan baku kulit hewan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari nilai 

sebelumnya 25,8 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 26,5 triliun rupiah pada 

tahun 2017. Sehingga hal ini menjadi harapan yang besar bagi industri barang dari 

kulit (BPS, 2018). Pertumbuhan UMK di Indonesia yang mengolah bahan kulit 

untuk produk fesyen mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data 

berikut (Maharani, 2020).  

Tabel 1.1 Pertumbuhan UKM berbahan baku kulit 2014-2018 
Kota / Kabupaten Peningkatan 

UKM 

Total UKM Pertumbuhannya 

Bandung 7 unit 151 unit 12 % 

Bantul 6 unit 75 unit 6 % 

DIY 5 unit 45 unit 56 % 
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Jakarta Timur 5 unit 65 uniit 13 % 

Bogor 5 unit 68 unit 69 % 

Denpasar 4 unit 43 unit 287% 

Sidoarjo 4 unit 348 unit 37 % 

Surabaya 3 unit 154 unit 92 % 

Sleman 3 unit 86 unit 98 % 

Mojokerto 12 unit 18 unit 1.147 % 

Sumber : Maharrani (2020). 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun 

mulai tahun 2014 hingga 2018 terjadi peningkatan jumlah industri yang 

menggunakan kulit sebagai bahan baku utamanya. Bahan baku kulit akan lebih 

mempunyai prospek apabila diolah menjadi barang-barang yang fungsional 

seperti tas, sepatu, dompet daripada sebagai bahan baku untuk pembuatan cendera 

mata. Saat ini barang-barang kulit yang fungsional mempunyai pangsa yang jauh 

lebih luas, dan besar, jika dibandingkan dengan pasar barang aksesoris dan 

kenang-kenangan di daerah wisata (Maharrani, 2020). 

Mitra Jaya merupakan UMK yang bergerak dalam industri fesyen dan 

menggunakan kulit hewan sebagai bahan baku utamanya.  Mitra jaya 

menggunakan kulit sapi, kulit buaya, kulit domba berkualitas tinggi untuk 

memproduksi barang fesyen seperti tas, dompet, jaket kulit, sabuk dan 

sebagainya. Mitra Jaya berdiri sejak 1991 dan berlokasi di Jalan Raya Kludan, 

Tanggulangin, Sidoarjo. Tanggulangin merupakan sentra pengrajin produk kulit 

terbesar di wilayah Jawa Timur. Mitra Jaya merupakan salah satu pengrajin 

produk kulit terbesar di Tanggulagin, dengan produk kualitas unggul dan desain 
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yang up to date, yang di pasarkan dengan showroom terbesar di Kawasan 

Tanggulangin.  

 
Gambar 1.2 Toko Mitra Jaya, Tanggulangin. 

Sumber : Data internal, perusahaan 2021. 

 

 

 
Gambar 1.3 Produk Mitra Jaya. 

Sumber : Data internal, perusahaan 2021. 
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 Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa gambar tersebut merupakan 

contoh foto produk yang di jual di toko Mitra Jaya, Tanggulangin seperti tas, jaket 

dan sabuk. Semua desain yang dimiliki oleh Mitra Jaya selalu up to date.  

Gambar 1.4 Data Penjualan Produk Mitra Jaya (unit)  

Sumber: Data Internal, (2021). 

 

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa penjualan produk Mitra Jaya 

mengalami fluktuasi setiap bulannya. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan 

Desember 2020 yang terjadi penjualan produk sebanyak 700 pcs dan penjualan 

terendah terjadi pada bulan September 2020 yang terjadi penjualan hanya 

sebanyak 395 pcs. 

Berdasarkan Gambar 1.4 penjualan yang fluktuatif setiap bulannya 

dikarenakan antara lain oleh adanya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda 

seluruh dunia, selera konsumen berbeda-beda dan selalu berubah serta persaingan 

dengan semakin banyakya perusahaan kompetitor sejenis yang menawarkan 

berbagai jenis desain produk dan merek yang digunakan oleh perusahaan pesaing. 
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Saat ini konsumen lebih memilih produk dengan harga yang murah namun 

mempunyai kualitas yang baik, sehingga pelaku bisnis saat ini di tuntut harus bisa 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan menciptakan inovasi pada produk dengan 

memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki (Nababan & Jubaedi, 2020). 

Perusahaan harus mampu mengerti akan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan apabila perusahaan gagal memahami kebutuhan, keinginan, dan 

selera konsumen maka proses keputusan pembelian konsumen akan mengalami 

kegagalan dan penjualan produk akan menurun (Osta Nababan et al., 2020). Pada 

era globalisasi ini, satu hal yang paling penting dan perlu diketahui para pelaku 

bisnis adalah keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian merupakan 

aspek penting pemasaran, dimana konsumen akan melakukan pembelian atau 

tidak berdasarkan keputusan yang konsumen tetapkan (Srikinasih dan Samsuri, 

2018). 

Perusahaan Mitra Jaya saat ini ingin meningkatkan penjualan yang lebih 

besar lagi sehingga dapat lebih di terima di masyarakat.  Berdasarkan penelitian  

yang dilakukan oleh Indriani & Azhad (2018) menyebutkan bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan konsumen. Bauran pemasaran seperti product, price, place dan 

promotion memiliki hubungan yang sangat erat terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dengan memperbaiki kegiatan bauran pemasaran didalam perusahaan 

maka dapat meningkatkan keputusan pembelian (Manik & Rianti, 2019). 

Sehingga perlu dilakukan evaluasi bauran pemasaran dengan tujuan dengan 

melakukan evaluasi bauran pemasaran sehingga diharapkan dapat menemukan 
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solusi mengenai pemasaran yang tepat dan dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian produk.  Hal ini didukung oleh penelitian Gajali, et al (2020) yang 

menyatakan bahwa banyak aspek yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, dengan prilaku perilaku konsomen yang berbeda-beda dalam proses 

pembelian Oleh sebab itu para pengusaha yang ingin membangun bisnis perlu 

mempelajari sikap konsumen, salah satunya dengan menerapkan strategi bauran 

pemasaran. Bauran pemasaran 7P meliputi produk (product), harga (price), lokasi 

(place), promosi (promotion), orang (people), bukti fisik (physical evidence), 

proses (process) (Gajali, et al 2020).   

Menurut Indriyanti, et al (2018) konsep bauran pemasaran tradisional 

yaitu terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, tempat/lokasi dan promosi. Sementara 

itu, untuk pemasaran jasa / produk perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan 

menambahkan unsur non-tradisional marketing mix, yaitu manusia, proses, dan 

penampilan fisik sehingga menjadi tujuh unsur. atau 7P.  Kegiatan pemasaran 

merupakan suatu proses yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. Konsep 

bauran pemasaran yang jauh lebih baik dan lengkap adalah menggunakan 7P, 

karena saat ini konsumen memperhatikan hal-hal selain pada 4P, seperti pada 

bagian “manusia” image perusahaan sangat bergantung kepada sikap dan perilaku 

orang-orang yang terlibat langsung (SDM) sehingga hal tersebut tentunya akan 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan. Sehingga hubungan 

antara karyawan dan konsumen memegang peran yang sangat penting dalam 

menciptakan suatu nilai. Selanjutnya pada bagian “proses” sekarang konsumen 

banyak yang melakukan pembelian produk secara online dan pelayanan online 
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telah menjadi suatu solusi pelayanan yang cepat dan tepat sasaran yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya pada bagian “penampilan fisik”, 

hal ini secara nyata turut memengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli suatu 

produk yang ditawarkan. penampilan fisik lebih ditujukkan pada kenyamanan 

konsumen seperti kerapihan, kebersihan, kelengkapan, penampilan karyawan, 

kelancaran, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 

memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa fenomena yang terjadi adalah dengan memperhatikan adanyaa 

bauran pemasaran dan memperbaiki kegiatan bauran pemasaran didalam suatu 

perusahaan sehingga lebih baik lagi akan mampu berdampak bagus dan dapat 

meningkatkan keputusan pembelian produk.  

Pada perusahaan Mitra Jaya, kegiatan bauran pemasaran yang telah 

dilakukan adalah dengan menjual produk fesyen seperti tas, dompet, jaket kulit 

dan lain sebagainya dengan kisaran harga mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 

2.000.000. Mitra Jaya melakukan promosi melalui instagram dan facebook. Saat 

ini lokasi mitra jaya berada di kawasan industri kulit di Tanggulangin, Jawa 

Timur. Mitra Jaya mempunyai pegawai yang mampu membantu konsumen dalam 

menjelaskan product knowledge mengenai barang yang akan dibeli, sehingga 

konsumen diharapkan akan puas saat membeli produk di Mitra Jaya. Suasana toko 

Mitra Jaya juga didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat membuat 

konsumen nyaman saat membeli produk di Mitra Jaya. 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, mulai dari data peluang 

berkembangnya industri fesyen, data penjualan Mitra Jaya yang fluktuatif dan 
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didukung beberapa data dari penelitian sebelumnya tentang adanya pengaruh 

antara bauran pemasaran (7P) terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap 

produk fesyen. Sehingga penelitian ini berfokus pada pengaruh bauran pemasaran 

(7P) terhadap keputusan pembelian konsumen, maka dari itu penelitian ini 

berjudul “Peran Bauran Pemasaran (7P) Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kulit Mitra Jaya”.  

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka perumusan 

masalah dari penelitian ini adalah 

1. Apakah product berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kulit 

Mitra Jaya ? 

2. Apakah price  berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kulit Mitra 

Jaya ? 

3. Apakah promotion berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kulit 

Mitra Jaya  ? 

4. Apakah place berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kulit Mitra 

Jaya  ? 

5. Apakah people berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kulit 

Mitra Jaya  ? 

6. Apakah process berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kulit 

Mitra Jaya  ? 

7. Apakah physical evidence berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

kulit Mitra Jaya  ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh product terhadap keputusan pembelian produk 

kulit Mitra Jaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  price terhadap keputusan pembelian produk kulit 

Mitra Jaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  promotion terhadap keputusan pembelian produk 

kulit Mitra Jaya . 

4. Untuk mengetahui pengaruh  place terhadap keputusan pembelian produk kulit 

Mitra Jaya. 

5. Untuk mengetahui pengaruh  people terhadap keputusan pembelian produk 

kulit Mitra Jaya . 

6. Untuk mengetahui pengaruh  process terhadap keputusan pembelian produk  

kulit Mitra Jaya. 

7. Untuk mengetahui pengaruh  physical  evidence terhadap keputusan pembelian 

produk kulit Mitra Jaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut 

1. Manfaat Teoritis:  

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya mengenai hubungan antara bauran pemasaran dan keputusan 

pembelian. 
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2. Manfaat Praktis:   

a) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mitra Jaya dalam 

menggambil keputusan bisnis mengenai peningkatan keputusan pembelian 

dan hubungannya dengan bauran pemasaran  

b) Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan solusi dan peningkatan 

penjualan bagi perusahaan dalam industry sejenis 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti membatasi penelitian ini dengan 

variabel yang berkaitan dengan bauran pemasaran (7P) dan keputusan pembelian 

produk. Penelitian ini dilakukan pada konsumen Mitra Jaya yang melakukan 

pembelian secara langsung  di toko Mitra Jaya, Tanggulangin, Sidoarjo. Penelitian 

ini di lakukan mulai dari Febuari hingga Juni 2021. 

 


