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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Racing Accessories adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang 

trading (perdagangan) aksesoris mobil.Usaha yang berlokasi di Jalan Darmo 

Permai Selatan XXIV/23, Surabaya ini didirikan oleh tiga orang, yaitu oleh 

Andrew Yuhiandi, Joseph Mario, dan Paulus Juniawan. Perlu diketahui, 

pada masa awal pendiriannya, Racing Accessories bernama HAS dan 

bergerak di bidang salon mobil dan perdagangan aksesoris mobil. Akan 

tetapi, karena di tengah jalan usaha salon mobil dinilai kurang memiliki 

prospek yang baik dan karena pihak pendiri ingin mengoptimalkan laba 

yang diperoleh, maka usaha salon mobil dihentikan dan Racing Accessories 

akhirnya hanya fokus pada usaha perdagangan aksesoris mobil. 

Racing Accessories bergerak pada bidang perdagangan aksesoris 

mobil, sehingga salah satu pihak yang memegang peranan penting bagi 

keberlangsungan usaha Racing Accessories adalah para konsumen yang 

memiliki kendaraan bermotor (mobil), khususnya yang ada di daerah 

Surabaya. Para konsumen tersebut berpotensi membutuhkan produk-produk 

aksesoris mobil yang disediakan Racing Accessories untuk mendukung 

kinerja mobilnya ataupun sekedar untuk mempercantik tampilan mobil yang 

mereka miliki. Namun demikian, potensi tersebut tidak menjamin bahwa 

para konsumen akan dengan mudah memilih menggunakan produk-produk 
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yang disediakan oleh Racing Accessories. Hal tersebut harus disadari, 

mengingat Racing Accessories bukanlah satu-satunya usaha di Surabaya 

yang bergerak pada bidang perdagangan aksesoris mobil. Racing 

Accessories menyadari bahwa memang terdapat cukup banyak usaha yang 

bergerak pada bidang perdagangan aksesoris mobil, misalnya saja usaha 

perdagangan aksesoris dan sparepart mobil di Jalan Kedungdoro atau 

bahkan usaha perdagangan aksesoris mobil original yang dijalankan oleh 

para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mobil ternama (misalnya: 

Toyota atau Honda). 

Menyadari adanya kompetitor di Surabaya yang sama-sama bergerak 

pada bidang perdagangan aksesoris mobil dan tingginya persaingan di bisnis 

ini, maka Racing Accessories perlu mengetahui dan mengeksplorasi hal-hal 

yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih dan 

melakukan pembelian di Racing Accessories. Dengan demikian, Racing 

Accessories akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dan memungkinkan produk-produk yang dijual oleh 

Racing Accessories dapat laku terjual dan mendatangkan keuntungan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (dalam Shaharudin et al., 

2011:8163), kualitas produk memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kemampuan dari suatu produk atau jasa dan dapat dikaitkan dengan 

keputusan pembelian dari seorang konsumen serta kepuasan konsumen 

tersebut. Tsiotsou (dalam Shaharudin et al., 2011:8166) juga 

mengemukakan bahwa kualitas produk dapat berhubungan dan dapat 
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mempengaruhi keputusan pembelian dari seorang konsumen. Perlu 

diketahui, Racing Accessories menyediakan produk aksesori mobil dengan 

kualitas yang berbeda-beda bagi para konsumen. Penyediaan produk dengan 

kualitas yang berbeda-beda ini diharapkan memunculkan pilihan bagi 

konsumen dan memungkinkan konsumen untuk memutuskan melakukan 

pembelian di Racing Accessories. Namun demikian, perihal kualitas produk 

yang disediakan oleh Racing Accessories yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen di Racing Accessories perlu ditinjau lebih 

dalam lagi. 

Di sisi lain, Suroso et al. (2010:130) mengemukakan pula bahwa 

harga bisa menjadi pertimbangan utama bagi konsumen dalam melakukan 

pembelian, khususnya bagi konsumen yang sangat peka terhadap tinggi 

rendahnya harga itu sendiri. Perlu diketahui, dari survei awal yang dilakukan 

terhadap sepuluh orang konsumen dari Racing Accessories, diperoleh hasil 

berupa pernyataan yang menunjukkan bahwa harga menjadi pertimbangan 

konsumen dalam melakukan pembelian di Racing Accessories. Sebelum 

melakukan pembelian di Racing Accessories, konsumen berusaha 

membandingkan harga produk yang disediakan oleh Racing Accessories 

dengan harga produk yang mampu disediakan oleh pihak lain. 
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Tabel 1.1 Hasil Survei Awal 

Responden 

 Pertanyaan 

Bagaimana 

Anda dapat 

mengetahui 

mengenai 

Racing 

Accessories? 

Apakah Anda 

melakukan 

pembelian di 

Racing 

Accessories 

karena 

pertimbangan 

harga? 

Bagaimana menurut 

Anda mengenai harga 

produk Racing 

Accessories dengan 

harga produk yang 

disediakan oleh pihak 

lain? 

Bagaimana 

menurut 

Anda 

mengenai 

kualitas 

produk 

Racing 

Accessories? 

1 
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w
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n
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o
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Dari teman Ya Lebih murah, tetapi 

beda tipis 

Sepadan 

dengan harga 

2 

Dari 

blackberry 

messenger 

Ya Jauh lebih murah Bagus 

3 
Dari teman Ya Lebih murah, tetapi 

beda tipis 

Bagus 

4 
Dari teman Ya Jauh lebih murah Sepadan 

dengan harga 

5 Dari teman Ya Jauh lebih murah Bagus 

6 
Dari teman Ya Lebih murah, tetapi 

beda tipis 

Sepadan 

dengan harga 

7 

Dari 

blackberry 

messenger 

Ya Lebih murah, tetapi 

beda tipis 

Bagus 

8 

Dari 

blackberry 

messenger 

Ya Lebih murah Sepadan 

dengan harga 

9 Dari teman Ya Lebih murah Bagus 

10 Dari teman Ya Jauh lebih murah Bagus 

Sumber: Hasil wawancara
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Strategi yang dilakukan Racing Accessories sejauh ini dalam hal 

harga adalah dengan mengadakan program paket harga bagi konsumen. 

Keberadaan program paket harga diharapkan dapat menekan harga jual 

produk yang dimiliki Racing Accessories dan semakin memperbesar 

peluang Racing Accessories untuk menarik minat konsumen serta 

melakukan pembelian di Racing Accessories. Namun demikian, perihal 

pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen di Racing 

Accessories masih perlu ditinjau lebih dalam lagi kebenarannya. 

Menyikapi indikasi adanya pengaruh kualitas produk dan harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen, maka Racing Accessories perlu 

mengkaji perihal kualitas produk dan harga dari produk-produk aksesoris 

mobil yang dijual kepada konsumen. Dengan mengkaji kedua aspek 

tersebut, Racing Accessories dapat menemukan solusi yang tepat untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian dari seorang konsumen. Kemampuan 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen tentu dapat 

dimanfaatkan oleh Racing Accessories untuk membuat produk-produk 

aksesoris mobilnya laku terjual dan mendatangkan keuntungan. Di samping 

itu, juga harus disadari bahwa Racing Accessories bukanlah satu-satunya 

yang bergerak di bidang perdagangan aksesoris mobil. Dengan demikian, 

Racing Accessories perlu strategi yang tepat untuk dapat membantu Racing 

Accessories bersaing dengan kompetitor lainnya. Kajian terhadap kualitas 

produk dan harga, dapat membuat Racing Accessories memiliki kesempatan 
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untuk mengevaluasi produk aksesoris mobil yang selama ini mereka 

sediakan kepada konsumen dan bersaing dengan para kompetitor 

Di samping itu, seiring dengan meningkatnya jumlah penjualan 

mobil, potensi meningkatnyajumlah konsumen dari Racing Accessories juga 

menjadi lebih besar, sebab konsumen dari Racing Accessories adalah orang-

orang yang memiliki mobil. Pada tingkat nasional, angka penjualan mobil 

menunjukkan peningkatan. Hingga Juli 2012, Gaikindo mencatat total 

penjualan mobil mencapai angka 638 ribu unit untuk dealer dan 626 ribu 

unit untuk konsumen. Angka penjualan tersebut menunjukkan peningkatan 

daripada tahun 2011 di periode yang sama, di mana pada tahun 2011, angka 

penjualan hanya mencapai 503 ribu unit (www.tempo.co, 2012) 

Namun, terlepas dari adanya kabar positif tersebut, dari Gambar 1.1 

dapat diketahui bahwa nilai omzet yang diperoleh Racing Accessories masih 

beberapa kali mengalami penurunan. Oleh sebab itu, Racing Accessories 

perlu segera melakukan kajian-kajian untuk dapat menstabilkan atau bahkan 

meningkatkan nilai omzetnya. 
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Gambar 1.1 

Nilai Omzet Racing Accessories pada Bulan Januari-Oktober 2012 (dalam Juta Rupiah) 

Sumber: Data Internal Racing Accessories (Diolah oleh Peneliti) 

 

Kajian yang dilakukan oleh Racing Accessories utamanya harus ditujukan 

terhadap keputusan pembelian konsumen, sebab keputusan pembelian 

konsumen memiliki keterkaitan dengan tinggi rendahnya nilai omzet dari 

Racing Accessories. Bila dikaitkan dengan pemaparan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka Racing Accessories juga perlu mengkaji aspek kualitas 

produk dan harga dari produk-produk aksesoris mobil yang disediakan 

kepada konsumen, sebab kedua aspek tersebut memiliki indikasi dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian dari seorang konsumen. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pranoto (2010:45) diperoleh 

hasil yang menyatakan bahwa kualitas produk dan harga memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap keputusan konsumen. Mengacu pada pandangan 

tersebut serta pemaparan yang telah dilakukan pada paragraf-paragraf 

sebelumnya, tentu menarik untuk dilakukan suatu penelitian di Racing 

Accessories terkait pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan 
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pembelian konsumen. Secara lebih detail, berdasarkan pemaparan yang 

dilakukan, penelitian tersebut akan mengambil judul “Pengaruh Kualitas 

Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Racing 

Accessories”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Melalui latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu: 

1. Apakah kualitas produk dan harga memiliki pengaruh simultan 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Racing Accessories? 

2. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Racing Accessories? 

3. Apakah harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Racing Accessories? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian berikut ini: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualitas produk dan 

harga secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Racing Accessories 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Racing Accessories. 
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3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Racing Accessories. 

 

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 

a. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi materi tambahan yang 

berguna bagi perpustakaan Universitas Ciputra dan mampu 

mendukung penelitian lain di masa yang akan datang. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana penerapan ilmu yang 

telah diperoleh  selama masa perkuliahan dan sebagai salah satu 

syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 

Strata Satu Universitas Ciputra. 

2. Manfaat praktis 

Dengan diketahuinya variabel yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen, maka Racing Accessories diharapkan dapat 

mengetahui cara-cara yang tepat untuk memperoleh konsumen, 

mengembangkan, serta memperoleh keuntungan dari bisnis yang 

berjalan. 
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E. Lingkup Permasalahan 

Penelitian dilakukan di Racing Accessories yang terletak di Jalan 

Darmo Permai Selatan XXIV/23, Surabaya. Penelitian dilakukan dengan 

menganalisis kualitas produk dan harga guna mengetahui pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari para konsumen Racing Accessories pada 

periode November 2012 sampai dengan Maret 2013 dan hanya terbatasuntuk 

melihat pengaruh variabel kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian.  




