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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Peribahasa “tak kenal maka tak sayang” sudah sering didengar semenjak 

kita masih kanak-kanak. Selain dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, 

peribahasa tersebut ternyata juga dapat diterapkan pada dunia bisnis. Banyak 

sekali produk yang pada awalnya dianggap tidak memiliki nilai jual, kini justru 

dijadikan sebagai sebuah industri bisnis dengan tingkat pertumbuhan yang sangat 

pesat. Selain karena persepsi terhadap produk yang sebelumnya salah, hal ini juga 

bisa saja terjadi karena nilai jual produk belum ditemukan pada periode 

sebelumnya. 

 Dalam menjalankan strategi pemarasaran, banyak perusahaan menerapkan 

teori 4P dari marketing mix: product, price, place, dan promotion (Dash & Khan, 

2011). Untuk memperoleh suatu produk atau jasa, konsumen perlu membayar 

sebuah harga (price). Sedangkan unuk memasarkan produk atau jasa yang 

ditawarkan, perusahaan perlu memilih cara untuk mengkomunikasikan idenya 

kepada masyarakat sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat 

tersampaikan dengan tepat dengan menggunakan strategi promosi yang tepat. 

 Satu fenomena menarik sebagai contoh kesuksesan promosi adalah dengan 

diterimanya ular sebagai hewan peliharaan oleh masyarakat. Persepsi awal 

masyarakat terhadap ular adalah sebagai hewan reptilia yang menjijikan, bersifat 

buas, dan mematikan. Lambat laun persepsi ini berubah hingga kini ular dilihat 

sebagai hewan peliharaan yang eksotis dan indah sesuai dengan artikel di Tempo 
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tulisan Ratnaning Asih (2013). Perubahan persepsi yang cukup drastis ini 

disebabkan oleh aktifitas promosi yang dilakukan baik oleh para anggota 

komunitas pecinta reptilia maupun oleh para breeder reptilia dengan melakukan 

pengenalan atau sosialisasi ular dan hewan–hewan reptilia lainnya kepada 

masyarakat. 

 Contoh dari kesuksesan sosialisasi tersebut adalah perubahan yang terjadi 

pada dunia perfilman Hollywood. Jumlah film mengenai kebuasan ular banyak 

sekali diproduksi pada akhir tahun 1990-an hingga tahun 2009, namun kini film 

dengan genre tersebut telah tidak diproduksi lagi. Hal ini disebabkan oleh 

hilangnya minat masyarakat terhadap film dengan genre tersebut seiring dengan 

pengetahuan masyarakat yang  bertambah mengenai ular. Beberapa contoh film 

Hollywood yang menggambarkan ular sebgagai hewan predator yang kejam dapat 

dilihat pada tabel 1.1 pada lampiran. 

 Bukti lebih sahih akan semakin diterimanya hewan ular dapat ditandai 

dengan dijualnya ular pada toko-toko hewan peliharaan beserta penerbitan buku-

buku panduan dalam cara pemeliharaan ular yang benar. Bahkan Princeton 

University meluncurkan sebuah ensiklopedia yang memuat informasi lengkap 

mengenai ular. Daftar dari beberapa buku tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 

pada lampiran. 

 Di Indonesia sendiri aktifitas sosialisasi aneka hewan reptilia mulai 

dilakukan pada tahun 2009. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam berbagai jenis 

acara baik dengan menggandeng kebun binatang setempat sebagai rekan maupun 

dengan menggalang berbagai acara yang bersifat kompetisi hewan reptilia. Acara–
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acara tersebut dinilai sukses karena peserta dan sponsor acara yang terus 

meningkat. Meningkatnya keberadaan sponsor berarti telah diakuinya eksistensi 

reptilia sebagai hewan peliharaan dinilai menguntungkan secara bisnis. 

 Penulis laporan ilmiah ini telah melakukan wawancara dengan Budi 

Wonosasmito, pemilik Turtle World yang merupakan salah satu breeder reptilia 

terbesar di Indonesia sekaligus salah satu dalang dibalik acara sosialisasi reptilia 

di Indonesia. Menurut Bapak Budi, omzet penjualan dari Turtle World telah 

meningkat pesat dari tahun 2008 hingga tahun 2010 seperti tertera pada gambar 

1.1 pada lampiran.	   ebuah hal yang menarik adalah persentase penjualan produk 

tersebut berdasarkan harganya. Bapak Budi menambahkan bahwa lebih dari 30% 

penjualan terjadi dengan kisaran harga di bawah Rp. 4.000.000,-. Sedangkan 28% 

transaksi terjadi di kisaran harga antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 

8.000.000,-.  

Gambar 1.2 Grafik persentase penjualan Turtle World berdasarkan harga produk.  
Sumber: Wawancara dengan Bapak Budi Wonosasmito. 
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Bapak Budi menambahkan, “Penetapan harga sangat penting karena masih 

banyak masyarakat awam yang ingin mencoba untuk memelihara reptilia. Target 

utama adalah untuk mencari customer, bukan mencari profit margin yang besar.”  

 Sama halnya dengan Turtle World, Lifestyle Reptile juga merasakan 

peningkatan omzet penjualan seiring dengan berjalannya waktu. Lifestyle Reptile 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ular yang berdiri 

pada tahun 2012. Lifestyle Reptile mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 

sebesar Rp.8.255.417 per bulannya.	  	  

	  Gambar 1.3 Grafik perolehan omzet Lifestyle Reptile per bulan selama satu tahun. 
Sumber: Data internal yang diolah. 
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Gambar 1.4 Grafik persentase penjualan Lifestyle Reptile berdasarkan harga produk. 
Sumber: Data internal yang diolah. 
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puluh responden menyatakan bahwa kedua faktor  tersebut bersama-sama 

mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan sisanya menyebutkan bahwa 

hanya salah satu faktor yang berperan dalan mempengaruhi keputusan pembelian.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Pada karya ilmah ini, penulis akan mencoba untuk menjawab tiga 

pertanyaan, yaitu: 

1. Apakah harga produk dan promosi secara bersamaan mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

2. Apakah harga produk mempengaruhi keputusan pembelian? 

3. Apakah promosi mempengaruhi keputusan pembelian? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang akan digunakan 

untuk menganalisis fenomena dan menjawab masalah berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga produk dan promosi secara bersamaan 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, karya ilmiah ini 

dapat digunakan untuk membantu keperluan dari pembaca. Manfaat penelitian ini 

dituliskan menurut berbagai aspek sudut pandang dan dibagi menjadi beberapa 

hal, yaitu: 
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1. Bagi perusahaan 

a. Untuk mengetahui pengaruh harga produk hewan reptilia terhadap 

keputusan pembelian dengan skala Surabaya dan sekitarnya, 

sehingga dapat melakukan penetapan harga dengan tepat. 

b. Untuk mengetahui pengaruh promosi dengan keputusan pembelian 

hewan reptilia dengan skala Surabaya dan sekitarnya, sehingga 

dapat memutuskan promosi dan stretegin yang diperlukan. 

2. Bagi akademisi 

a. Dapat menjadi bahan referensi bagi para praktisi dalam menulis 

karya ilmiah yang berhubungan 

b. Dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam 

3. Bagi praktisi 

a. Hasil penelitian digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga 

dalam bisnis reptilia 

b. Hasil penelitian digunakan sebgai acuan dalam penggunaan 

promosi dalam bisnis reptilia 

 




