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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pipop Copy merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa. 

Usaha yang berlokasi di lantai dua Universitas Ciputra ini didirikan oleh 

Yohana Yulia Tantra dan mulai beroperasi sejak tahun 2009. Pipop Copy 

pada mulanya hanya melakukan aktivitas operasional yang berupa fotocopy, 

printing, dan penjilidan sederhana. Namun, menyadari kebutuhan pelanggan 

yang semakin tinggi serta dengan melihat peluang dan perkembangan yang 

ada, maka perlahan Pipop Copy mulai mengembangkan aktivitas 

operasionalnya. Saat ini, Pipop Copy mampu melakukan beberapa layanan 

kepada konsumen, seperti: penjilidan ring, pemotongan kertas, penyediaan 

komputer, color printing, cetak kartu nama, hingga fotocopy buku pelajaran. 

Namun, walaupun terus berkembang, tantangan yang dihadapi oleh 

Pipop Copy juga tetap ada. Hal tersebut dikarenakan, cukup banyak pesaing 

dalam bidang usaha seperti yang dijalanlankan oleh Pipop Copy, misalnya 

saja para pesaing yang ada di dalam Universitas Ciputra maupun juga para 

pesaing lain yang ada di luar Universitas Ciputra. Keberadaan para pesaing 

tersebut berpotensi untuk menghadirkan hambatan-hambatan bagi Pipop 

Copy, khususnya dalam hal menarik minat konsumen dalam menggunakan 

layanan yang disediakan oleh Pipop Copy maupun dalam mengoptimalkan 

laba yang diperoleh. 
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Menanggapi tantangan yang dapat muncul dalam usaha yang 

dijalankan, maka pihak pemilik Pipop Copy perlu untuk mengkaji beberapa 

hal dalam usahanya agar tantangan dalam usaha dapat dilalui serta mampu 

mendukung Pipop Copy untuk berkembang secara optimal. Kajian perlu 

dilakukan oleh pihak pemilik Pipop Copy, khususnya yang terkait dengan 

perihal keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen 

layak untuk dikaji sebab dengan adanya keputusan pembelian konsumen, 

maka layanan yang disediakan Pipop Copy dapat dimanfaatkan oleh 

konsumen yang bersangkutan dan akan mampu mendatangkan pendapatan 

atau bahkan laba bagi Pipop Copy. Melalui adanya pendapatan atau bahkan 

laba dalam usaha yang dijalankan, tentu saja Pipop Copy memiliki peluang 

untuk berkembang secara optimal. 

Di samping perlu meninjau perihal keputusan pembelian konsumen, 

pihak pemilik Pipop Copy perlu untuk meninjau aspek-aspek yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yang bersangkutan. 

Angipora (dalam Candra, 2012:169) mengemukakan bahwa harga 

merupakan penentu bagi permintaan dan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. Perihal harga dapat menjadi penentu yang semakin signifikan 

pada saat banyak pesaing dalam bidang usaha yang sama. Mengacu pada 

pandangan tersebut serta dengan meninjau keberadaan pesaing dalam bidang 

usaha yang sama, maka layak apabila pihak pemilik Pipop Copy juga 

meninjau perihal harga dari layanan yang mampu disediakan terhadap 

konsumen. Pipop Copy memang memiliki pesaing dalam usaha yang 
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dijalankan, misalnya saja Gading Murni (yang berlokasi di lantai dasar UC 

Apartment), Easy Copy (lantai dua Universitas Ciputra), Sunshine, dan 

Mango Art. 

Perlu diketahui, terkait perihal harga, pihak pemilik Pipop Copy 

mengakui bahwa harga memiliki peranan penting dalam usaha yang 

dijalankan. Menurut pihak pemilik Pipop Copy, harga memiliki peranan 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Namun, di tengah 

krusialnya peran harga bagi Pipop Copy, pihak pemilik mengungkapkan 

bahwa di tengah persaingan yang ketat dengan para pesaing, penentuan 

harga bagi layanan yang disediakan Pipop Copy tidaklah mudah. Pihak 

pemilik Pipop Copy harus berhati-hati agar harga yang ditetapkan bagi 

layanan yang disediakan tidak terlalu tinggi daripada harga layanan para 

pesaing. Mengacu pada kondisi yang terjadi tersebut, tentu menarik untuk 

ditinjau lebih dalam mengenai perihal harga, khususnya pengaruh harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Pipop Copy. 

 

Tabel 1.1 Daftar Perbandingan Harga Pipopcopy Dengan Pesaing  

Harga Pipop Copy Gading Murni 
Easy 

Copy 
Sunshine 

Mango 

Art 

Fotocopy 150 150 150 200 200 

Print Hitam 

Putih 500 500 500 500 500 

Print Warna 2000 5000 4000 2000 1500 

Jilid 3000 4000 3000 3000 3000 

Scan 1000 - 2000 - 2000 

Sumber: Data Internal Pipop Copy 
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Di samping perihal harga, tentu juga terdapat faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pipop Copy. Yudhiarina 

(2009:2291) mengemukakan bahwa promosi merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian. Walaupun suatu layanan memiliki kualitas, tetapi bila konsumen 

belum mengenal dan tidak yakin bahwa layanan tersebut dapat memberikan 

manfaat, maka konsumen tidak akan pernah melakukan pembelian. Promosi 

juga memegang peranan penting pada saat perusahaan dihadapkan pada 

persaingan dengan beberapa pesaing dalam bidang usaha yang sama. 

Perlu diketahui, pihak pemilik Pipop Copy mengaku bahwa pihaknya 

telah melakukan upaya-upaya promosi bagi Pipop Copy. Bentuk promosi 

yang dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan banner, pemanfaatan 

media blackberry messenger, promosi dari mulut ke mulut, serta Diskon 

bagi pemegang kartu VIP. Mengacu pada kondisi tersebut, tentu menarik 

untuk melihat lebih jauh mengenai upaya promosi yang dilakukan oleh 

Pipop Copy, khususnya mengenai bagaimana upaya promosi tersebut 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pipop Copy. 

 

Tabel 1.2 Perbandingan Upaya Promosi Pipop Copy dan Pesaing 

Upaya Promosi yang Dilakukan 

Pipop Copy Gading Murni Easy Copy 

- Pemasangan banner 

- Promosi melalui 

blackberry messenger 

- Promosi mulut ke mulut 

- Diskon bagi pemegang 

kartu VIP 

- Tidak ada - Pemasangan 

banner 

Sumber: Data Internal Pipop Copy dan Survei. 
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 Kajian yang dilakukan terhadap perihal harga, promosi, maupun  

keputusan pembelian konsumen tampaknya memang harus dilakukan oleh 

pihak pemilik Pipop Copy. Nilai omzet yang beberapa kali mengalami 

penurunan juga dapat dijadikan alasan bagi Pipop Copy untuk mengkaji 

perihal harga, promosi, maupun  keputusan pembelian konsumen tersebut. 

Pada Tabel 1.3 di bawah ini, dapat terlihat bagaimana nilai omzet Pipop 

Copy tersebut: 

Tabel 1.3 Omzet dari Masing-Masing Tempat Fotocopy di Universitas Ciputra pada  

Tahun 2013 

 
Sumber: Hasil Survei. 

 

Nilai omzet yang diperoleh Pipop Copy sepanjang tahun 2012 

beberapa kali mengalami penurunan. Penurunan omzet terjadi, khususnya 

pada bulan-bulan dimana semester baru belum dimulai dan menjelang akhir 

semester. Di samping itu, walaupun terus berkembang, pihak pemilik Pipop 

Copy merasa bahwa omzet yang diperoleh saat ini masih kurang optimal 

jumlahnya. Pihak pemilik Pipop Copy merasa bahwa seharusnya jumlah 

konsumen dapat lebih tinggi lagi pada bulan-bulan yang memang 

seharusnya ramai, sehingga omzet dapat meningkat pula. Oleh sebab itu, 

Omzet:
Pipopcopy    

(Rp)

Gading Murni 

(Rp)

Easy        

(Rp)

Sunshine 

(Rp)

Mango Art    

(Rp)

TOTAL    

(Rp)

Januari 314.500 525.000 423.800 209.400

Februari 26.950.700 15.478.000 5.923.500 4.870.500

Maret 8.617.100 16.875.500 5.786.500 5.138.500

April 6.720.400 16.996.500 4.964.300 5.983.200

Mei 5.683.900 13.350.000 6.594.800 7.134.800 338.000

Juni 301.300 1.034.500 329.300 431.000 76.700

Juli 580.800 1.907.500 753.000 534.000 123.500

Agustus 37.480.500 19.545.000 7.958.600 6.989.700 1.372.000

TOTAL 86.649.200 85.712.000 32.733.800 31.291.100 1.910.200 238.296.300

RATA-RATA 10.831.150 10.714.000 4.091.725 3.911.388 477.550 30.025.813
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Pipop Copy perlu melakukan kajian untuk menstabilkan atau bahkan 

meningkatkan nilai omzet tersebut. Kajian yang dilakukan, utamanya harus 

difokuskan pada keputusan pembelian konsumen, sebab keputusan 

pembelian konsumen memiliki hubungan dengan nilai laba bersih yang 

dapat diperoleh oleh Pipop Copy. 

Di samping itu, dari hasil wawancara dengan 10 orang konsumen 

yang pernah menggunakan jasa Pipop Copy lebih dari satu kali, dapat 

diketahui bahwa konsumen sangat peduli dengan harga jasa yang 

ditawarkan. Di sisi lain, konsumen merasa bahwa upaya promosi juga 

diperlukan agar konsumen paham mengenai jasa-jasa yang digunakan Pipop 

Copy (sehingga nantinya mau menggunakan jasa-jasa yang disediakan). 

Berikut ini adalah rangkuman mengenai hasil wawancara dengan 10 orang 

responden Pipop Copy tersebut: 

Tabel 1.4 Hasil Survei Awal 

Responden 

 Pertanyaan  

Bagaimana Anda 

Mengenal Pipop Copy? 

Apakah Anda 

menggunakan 

Pipop Copy 

karena 

pertimbangan 

harga? 

Apakah upaya promosi 

yang dilakukan Pipop 

Copy membantu Anda 

mengenal jasa-jasa Pipop 

Copy? 

Jasa Pipop Copy yang Anda 

gunakan? 

1 

J
a

w
a

b
a

n
 R

e
sp

o
n

d
e
n

 

Dari owner Pipop Copy Ya Ya Fotocopy / Penjilidan / Printing 

2 
Dari blackberry 

messenger 
Ya Ya Membeli alat tulis. 

3 Dari owner Pipop Copy Ya Ya Fotocopy / Penjilidan / Printing 

4 
Dari banner yang 

dipasang 
Ya Ya Membeli buku 

5 Dari owner Pipop Copy Ya Ya Membeli alat tulis 

6 Dari owner Pipop Copy Ya Ya Fotocopy / Penjilidan / Printing 

7 
Dari blackberry 

messenger 

Ya Ya Fotocopy / Penjilidan / 

Printing 

8 
Dari blackberry 

messenger 

Ya Ya Fotocopy / Penjilidan / 

Printing 

9 
Dari owner Pipop 

Copy 

Ya Ya Fotocopy / Penjilidan / 

Printing 

10 
Dari owner Pipop 

Copy 

Ya Ya Membeli alat tulis 

Sumber: Hasil wawancara 
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Mengacu pada pemaparan yang telah dilakukan pada paragraf-

paragraf sebelumnya, tentu saja menarik untuk dilakukan suatu penelitian di 

Pipop Copy terkait pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Secara lebih lengkap, penelitian yang dilakukan akan 

berjudul “Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Pipop Copy”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka berikut ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan 

dalam penelitian ini: 

1. Apakah harga dan promosi secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Pipop Copy? 

2. Apakah harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pipop Copy? 

3. Apakah promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Pipop Copy? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

berikut ini adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini: 

1. Mengetahui pengaruh harga dan promosi secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Pipop Copy. 
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2. Mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen 

di Pipop Copy. 

3. Mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Pipop Copy. 

 

D. 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 teoritis 

Diharapkan penelitian ini mampu memperkuat pemahaman atau 

bahkan menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan harga, 

promosi, dan keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini 

diharapkan juga mampu menjadi sumber referensi yang optimal bagi 

penelitian lain di masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

Pipop Copy dapat mengetahui cara-cara yang tepat untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, mengembangkan 

bisnis, serta memperoleh keuntungan dari bisnis yang berjalan. 

 

E. Lingkup Permasalahan 

Penelitian dilakukan di Pipop Copy yang terletak di lantai dua 

Universitas Ciputra, Surabaya. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 
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perihal harga dan promosi guna mengetahui pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian konsumen Pipop Copy. 

  


