
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini tuntutan ekonomi yang lebih efisien telah mengharuskan perubahan dalam 

hal kebutuhan inovasi yang besar. Hal tersebut merupakan salah satu lahirnya ekonomi 

kreatif yang diramalkan akan menggantikan era pertanian dan industri (Tofflerdalam Setya, 

2013). Pertumbuhan industri kreatif di Indonesia sangat didorong oleh peran industri kreatif 

di daerah yang tumbuh dan berkembang di seluruh negeri.Ekonomi industri kreatif sendiri 

merupakan suatu konsep yang mengandalkan kreativitas individu dan mengoptimalkan daya 

saing yang dimiliki.Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah meluncurkan 

kebijakan baru terkait pengembangan ekonomi kreatif.Adanya sektor baru dalam industri, 

yaitu industri kreatif yang terdaftar di departemen perdagangan Republik Indonesia di tahun 

2007, salah satunya yang termasuk di dalam industri kreatif adalah industri musik 

(Kemenprin, 2012). 

Perkembangan pada industri musik di Indonesia berkembang pesat dengan banyaknya 

masyarakat yang turut berpartisipasi baik sebagai musisi, perusahaan rekaman, ataupun toko 

musik (Kondang, 2012).Tentunya dengan perkembangan ini timbulah persaingan dalam 

industri musik.Keunggulan bersaing harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang ingin tetap 

bertahan dalam persaingan.Hal tersebut harus didukung dengan usaha, kemauan dan 

kemampuan dari perusahaan itu sendiri yang didukung oleh strategi dalam pengelolaan 

perusahaan (Kodrat, 2009:101). 



Pengelolaan sebuah perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan kinerjanya. 

Dengan mengelola kinerja  dalam perusahaan, maka perusahaan dapat mencapai tujuannya 

(Aguinis, 2009:2). Pengelolaan dalam perusahaan yang meliputi sumber daya manusia, 

keuangan, operasional, dan pemasaran jika dimaksimalkan secara efisien dan efektif maka 

akan mencapai kinerja yang maksimal pula. Kinerja perusahaan yang baik akan dinilai oleh 

konsumen melalui pelayanan yang diberikan perusahaan, sehingga menciptakan kepuasan 

dan loyalitas konsumen.  

i-Bag adalah sebuah galeri dan perusahaan produsen tas alat musik dan menyediakan 

aksesoris-aksesoris pendukungnya. Visi i-Bag adalah menjadi produsen tas alat musik yang 

terbaik dan mementingkan kualitas yang konsisten dan prima untuk mencapai kepuasan 

seluruh para konsumen i-Bag. Salah satu keunggulan i-Bag adalah komitmen ketepatan 

waktu dalam hal pengiriman barang kepada konsumen.Komitmen ini terwujud dalam setiap 

aspek bisnis yang dilakukan oleh i-Bag. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Poniman (2012), ada lima faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu harga, pelayanan, lingkungan, kualitas produk, dan 

promosi. Dari penelitian ini maka i-Bag melakukan survei terhadap dua puluh konsumen 

pada bulan September 2013mengenai faktor apa yang paling berpengaruh. Berikut adalah 

hasil survei tersebut: 

Tabel 1.1 Hasil Survei Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Jumlah Konsumen 

Harga 10 

Pelayanan 12 

Lingkungan 0 

Kualitas produk 8 

Promosi 4 

Total 34 

Sumber : Data Internal i-Bag 

 



Dari Tabel 1.1, hasil survei menunjukkan bahwa harga dan pelayanan yang paling 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Oleh sebab itu, i-Bag mengangkat kedua faktor tersebut 

untuk dibahas dalam penelitian ini. 

Harga produk i-Bag ditetapkan dengan strategi-strategi seperti memperhitungkan harga 

pokok produksi dan melihat harga kompetitor.Yang menjadi perhatian peneliti dalam perusahaan 

i-Bag adalah adanya keluhan-keluhan dari para konsumen mengenai harga. Berikut adalah 

ringkasan keluhan konsumen i-Bag: 

    Tabel 1.2 Daftar Keluhan Konsumen i-Bag 1 

Keluhan Jumlah Konsumen yang Mengeluhkan 

Harga barang mahal, tidak sesuai dengan 

barangnya. 

2 

Harga kompetitor lebih murah. 5 

Tidak pernah ada promo diskon harga. 3 

Total 10 

Sumber : Data Internal i-Bag 

 

Keluhan-keluhan dari para konsumen tersebut menjadikan sebuah permasalahan bagi toko i-

Bag, dan hal ini menjadi perhatian penulis apakah kepuasan konsumen i-Bag dipengaruhi 

oleh harga? 

Yang menjadi perhatian peneliti lainnya yang terjadi dalam toko i-Bag adalah kualitas 

layanan yang diberikan oleh pemilik maupun karyawan i-Bag pada saat konsumen datang di 

galeri i-Bag di Surabaya.Selain itu, i-Bag juga memberikan layanan purna jual (after sales 

service) pada produk-produk tertentu yang bergaransi.Galeri atau showroom i-Bag 

memamerkan produk-produk unggulan i-Bag yaitu tas alat musik, aksesorisnya, tas 

travelling.Standar layanan yang diberikan i-Bag adalah produk customized dengan waktu 

kerja tiga sampai empat hari. Selain itu, karyawan i-Bag harus memberikan sapaan atau 

greeting dan keramahan saat ada konsumen yang datang di galeri i-Bag.Berikut adalah 

keluhan-keluhan konsumen mengenai kualitas layanan: 

Tabel 1.3 Daftar Keluhan Konsumen i-Bag 2 



Keluhan Jumlah Konsumen yang Mengeluhkan 

Respon i-Bag dalam menangani pesanancustomized 

kurang cepat 

3 

Komplain tidak ditindak lanjuti 3 

Pelayanan di galeri i-Bag kurang nyaman 9 

Total 15 

Sumber : Data Internal i-Bag 

 

Keluhan-keluhan dari para konsumen tersebut menjadikan sebuah permasalahan bagi toko i-

Bag, dan hal ini menjadi perhatian peneliti apakah kepuasan konsumen i-Bag dipengaruhi 

oleh harga? 

Kepuasan konsumen adalah hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan.Dari 

fenomena yang ada, diperkirakan faktor harga dan kualitas layanan yang paling 

mempengaruhi kepuasan konsumen, terutama bagi konsumen toko i-Bag.Oleh sebab itu 

diadakan penelitian “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen i-

Bag”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen i-Bag? 

2. Apakah  harga berpengaruhterhadap kepuasan konsumen i-Bag? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen i-Bag. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh hargaterhadap kepuasan konsumen i-Bag. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis 



Agar perusahaan i-Bag mengetahui pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap 

kepuasan konsumen i-Bag, sehingga i-Bag dapat fokus di faktor tersebut dan 

meningkatkan penjualannya. 

2. Manfaat akademis 

a. Bagi penulis 

Agar penulis dapat memahami lebih dalam tentang seberapa besar kualitas 

layanan dan harga memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen i-Bag. 

b. Bagi pembaca 

Hasil penelitian diharapkan akan memperkaya penelitian dalam bidang kepuasan 

konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu hasil penelitian 

diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

terkait kepuasan konsumen. 

 

1.5 Lingkup Permasalahan 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh i-Bag, faktor-faktoryang paling 

mempengaruhi kepuasan konsumen i-Bag adalah kualitas layanan dan harga, sehingga 

diadakan penelitian tentang pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan 

konsumen i-Bag.Responden dalam penelitian ini terbatas pada konsumen end useryang 

pernah membeli produk i-Bag minimal satu kali.Penelitian dilakukan pada periode tahun 

2013.Penelitian menggunakan format penelitian kuantitatif dan terbatas pada bisnis i-

Bag. 

 




