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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari. Dengan adanya persaingan, maka perusahaan – perusahaan dihadapkan 

pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari 

dalam negeri. Persaingan tersebut menuntut perusahaan untuk selalu mengerti dan 

memahami apa yang terjadi dipasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, 

serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnisnya sehingga mampu 

bersaing dengan perusahaan – perusahaan lainnya.  

Persaingan antar negara di abad ini adalah persaingan industri kreatif. Adanya 

pasar bebas dan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia 

diperhitungkan sebagai pendorong dan persaingan dalam industri kreatif. Pasar 

bebas menciptakan peluang besar untuk ekspor yang mampu meningkatkan 

devisa. Menurut Mauled Moelyono (2010:261), industri kreatif perlu 

dikembangkan di Indonesia. Secara umum sektor industri kreatif memiliki 

kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia.  

Di Indonesia, fesyen berada di urutan kedua setelah kuliner sebagai 

penyumbang PDB terbesar. Secara presentase, fesyen menyumbang 7% terhadap 

PDB nasional. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja bidang fesyen pada tahun 

2012 mencapai 3,8 juta orang (Jurnas, 2013). 

Fesyen adalah proses penyebaran sosial dimana sebuah gaya baru diadopsi 

oleh kelompok konsumen. Fesyen atau gaya mengacu pada kombinasi 
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beberapa atribut. Atribut tersebut bisa berupa pakaian, gaya rambut, gadget, 

atau apa saja yang dipandang sebagai identitas setiap diri atau kelompok 

(Solomon, 2012). Pakaian adalah salah satu atribut fesyen yang paling 

dibutuhkan oleh konsumen. Di Indonesia,  pertumbuhan produksi industri 

pakaian jadi berlangsung secara fluktuatif dari tahun 2012 hingga 2013. 

Tabel 1.1 
Pertumbuhan Produksi Industri Pakaian Jadi di Indonesia 

 

 
 

 

Sumber : bps.go.id (dalam persen) 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa mayoritas pertumbuhan produksi 

pakaian jadi mengalami kenaikan. Meskipun mengalami penurunan pada 

triwulan II tahun 2012 dan triwulan I tahun 2013, namun nominal yang 

diperoleh tidak sebanyak pada kenaikan yang terjadi di triwulan yang lain. 

Total kenaikan pertumbuhan yang terjadi selama tahun 2012 adalah 8,66%. 

Sedangkan kenaikan pertumbuhan yang terjadi hingga triwulan II tahun 2013 

adalah 7,97%.  

WSIW (What Should I Wear) adalah salah satu usaha yang bergerak di 

industri kreatif bidang fesyen yaitu pakaian jadi (ready-to-wear) clothing-line 

yang didirikan pada bulan Mei 2011 di Surabaya. WSIW menjual beraneka 

ragam pakaian untuk wanita antara lain atasan, kemeja, rok, dress, dan celana, 

dengan konsep edgy dan quirky, yaitu potongan pola baju yang asimetris di 

setiap produknya. Terdapat dua sistem penejualan WSIW yaitu online dan 

TAHUN 

TRIWULAN 

I II III IV 

2013 -0,86 8,83 -   - 

2012 0,27 -1,70 5,93 4,16 
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offline. Penjualan online dilakukan melalui website, sedangkan untuk offline 

melalui pameran dan konsinyasi dengan salah satu premium store di Surabaya. 

Grafik 1.1 Data Penjualan WSIW 
Sumber : Data Pribadi, diolah 

Dari Grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa WSIW mengalami penjualan 

secara fluktuatif. Penjualan yang tinggi dikarenakan mengikuti pameran 

fesyen di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Total ada 6 

pameran yang telah diikuti oleh WSIW mulai dari tahun 2012 hingga 2013. Di 

tahun 2013, penjualan WSIW mengalami penurunan dikarenakan persaingan 

yang semakin ketat dengan munculnya berbagai local brand baru yang 

mengikuti pameran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyelenggara 

pameran, dari tahun 2012 hingga 2013 terjadi kenaikan demand yang cukup 

signifikan terhadap peserta pameran. Kenaikan ini dikarenakan banyak local 

brand baru yang bermunculan dan ingin mengenalkan produknya kepada 

konsumen melalui pameran.  

 

 

Q1	   Q2	   Q3	   Total	  
2011	   0	   2150	   3625	   5775	  
2012	   17600	   6000	   6850	   30450	  
2013	   6300	   4450	   3200	   13950	  

0	  
10000	  
20000	  
30000	  
40000	  

Ri
bu
an
	  

Data	  Penjualan	  WSIW	  



	   4	  

Tabel 1.2 
Pertumbuhan Peserta Pameran (Tenant)  
 

 

Sumber : Data internal WSIW, diolah 

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah 

peserta pameran dari tahun 2012 hingga 2013. Dengan adanya peningkatan 

ini, pilihan konsumen terhadap brand yang akan dibeli menjadi semakin 

banyak dan bervariasi, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membeli 

pakaian. Sebagai sebuah brand, WSIW harus memerhatikan aspek-aspek 

penting agar mampu meningkatkan penjualan dan bersaing dengan brand lain.  

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan pengamatan melalui survey 

mini dengan cara mewawancarai 20 responden mengenai faktor yang menjadi 

prioritas utama konsumen dalam membeli pakaian. Hasil wawancara tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

No Pameran Jumlah Peserta Pameran (Tenant) 

1 Jakarta, 2012 80 

2 Bandung, 2012 120 

3 Surabaya, 2012 20 

4 Surabaya, 2012 60 

5 Jakarta, 2013 115 

6 Surabaya, 2013 85 

No Faktor Jumlah Responden Persentase 

1 Kualitas Produk 19 dari 20 orang 95 % 

2 Merek 14 dari 20 orang 70 % 

3 Harga 20 dari 20 orang 100 % 
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Faktor Utama Konsumen dalam Membeli Pakaian 
Sumber : Hasil survey diolah, 2013 

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa persentase tertinggi yang menjadi 

faktor utama konsumen dalam membeli pakaian adalah harga (100%) dan 

kualitas produk (95%). Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah 

desain (80%), merek (70%), kemasan (40%), dan kualitas layanan (20%). 

Menurut Kotler dan Keller (2009:143), kualitas adalah keseluruhan ciri 

dan karakter-karakter dari sebuah produk atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan ataupun 

tersirat. Sedangkan harga adalah satu-satunya unsur dari marketing mix yang 

berpengaruh langsung terhadap pendapatan perusahaan (Grewal dan Levy, 

2010:399). 

Keputusan pembelian menurut Kerin (2013:110) adalah tingkatan yang 

dilalui oleh pembeli dalam membuat keputusan tentang produk dan jasa yang 

akan dibeli. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk WSIW”. 

 

 

 

4 Kemasan 8 dari 20 orang 40 %  

5 Desain 16 dari 20 orang 80 % 

6 Kualitas Layanan 4 dari 20 orang 20 % 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian produk WSIW ? 

1.2.2 Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk WSIW ? 

1.2.3 Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk WSIW ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian produk WSIW. 

1.3.2 Untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk WSIW. 

1.3.3 Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk WSIW. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : 



	   7	  

1.4.1 Bagi perusahaan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai 

bahan evaluasi dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif, 

terutama yang berkaitan dengan kualitas produk dan harga. 

1.4.2 Bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan secara pribadi 

melalui studi perbandingan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan 

aplikasi dalam kenyataan yang ada. 

1.4.3 Bagi pihak lain berguna sebagai informasi dan pertimbangan mengenai 

pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian bagi 

pihak yang membutuhkan. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan selama proses penelitian adalah 

responden yang telah melakukan pembelian WSIW secara offline. Hal ini 

dikarenakan penjualan tertinggi WSIW adalah melalui penjualan offline.  

Faktor lain yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah perbedaan 

persepsi konsumen terhadap penjualan online dan offline. 


