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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini telah banyak persaingan bisnis bermunculan mulai dari bisnis 

yang bergerak menjual dibidang produk ataupun jasa. Bisnis yang bergerak 

dibidang produk yaitu fashion sangat menjanjikan di Indonesia, karena dilihat dari 

masyarakatnya Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk banyak dan 

mayoritas dari penduduknya bersifat konsumtif sehingga berbisnis di Indonesia 

bisa dikatakan menjanjikan. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat 

cepat untuk menjadi sasaran pembelian bagi masyarakat Indonesia.  

Kebutuhan primer yang dimaksud merupakan sandang, pangan, dan 

papan. Berbisnis diantara ketiganya (sandang, pangan, dan papan) merupakan 

bisnis yang cepat dan ketat. Dikatakan cepat karena dibutuhkan oleh konsumen 

dan dikatakan ketat karena sudah mulai banyak pesaing yang melihat kedepan 

bisnisnya sangat menjanjikan. Bisnis dalam bidang sandang dewasa ini sering 

dikenal sebagai fashion. Fashion merupakan kebutuhan bagi masyarakat 

Indonesia, dan beberapa masyarakat Indonesia mempunyai gaya yang unik sesuai 

dengan karakter individu masing-masing sehingga menjadi ciri khas atau personal 

brand individu tersebut. Dengan banyaknya pesaing dalam bisnis yang bergerak 

dibidang fashion itu dibuktikan banyak butik, distro, atau online shop yang 

menjual outfit tentang fashion. Hal ini terwujud karena semakin meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan produk-produk yang beragam yang dikonsumsi baik 
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dari segi kualitas dan kuantitas. Ini dilakukan oleh masyarakat agar terlihat lebih 

trendi. Semakin tingginya tingkat persaingan di bisnis lokal maupun global dan 

kondisi ketidakpastian memaksa perusahaan mencapai keunggulan bersaing agar 

mampu memenangkan persaingan di bisnis global ( Handayani, 2013:1).  

 “FAME” adalah bisnis yang bergerak dibidang fashion salah satu 

produknya berupa baju berbahan dasar bordir yang memiliki ciri khas dari 

berbagai daerah Indonesia. Target pasar FAME merupakan wanita berusia 20-50 

tahun yang fashionable. Menjangkau target pasar, dengan menyediakan harga 

yang terjangkau (tabel 1.1) dengan limitless value dari bordir setiap daerah di 

Indonesia dan terbatas atau tidak pasaran. FAME sudah berdiri sejak awal tahun 

2011 hingga saat ini dan sudah memiliki banyak konsumen setia mulai dari end 

user hingga reseller. Perusahaan sudah berhasil menjangkau konsumen reseller 

dan end user dari Surabaya, Bali, Banyuwangi, Jember, Malang, Jakarta, 

Bandung, Lombok dan beberapa kota lainnya di Indonesia. selain konsumen 

lokal, perusahaan juga berhasil menjangkau beberapa konsumen Internasional, 

diantaranya: Australia, Malaysia, Eropa, Amerika, dan Jepang.   

 Kontribusi konsumen sangatlah penting untuk menjaga bisnis agar sustain 

dan semakin berkembang. Konsumen “FAME” dibedakan menjadi dua macam 

yaitu konsumen reseller dan end user. Reseller adalah konsumen yang membeli 

produk dengan jumlah yang lebih dari satu dalam setiap modelnya dan 

kebanyakan digunakan untuk dijual kembali dan selalu melakukan repeat order 

dalam kurun waktu minimal satu bulan sekali dari sifat pembelian tersebut maka 
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dapat dikatakan bahwa reseller termasuk pelanggan FAME. End user adalah 

konsumen yang membeli produk dengan jumlah sedikit yaitu satu atau lebih dan 

digunakan untuk keperluan pribadi. Jarang melakukan pembelian ulang dan 

frekuensi pembelian tidak bisa ditentukan. Reseller “FAME” dihitung dari Juli 

2011 sampai Juli 2013 berjumlah 327 dari berbagai daerah Indonesia, reseller 

“FAME” juga melakukan repeat order untuk dijual kembali. End user “FAME” 

dihitung dari Juli 2012 sampai Juli 2013 berjumlah 220 dari berbagai daerah 

Indonesia. Dengan banyaknya jumlah Reseller yang mampu membantu 

meningkatkan kontribusi pendapatan diperusahaan, maka penulis lebih fokus 

untuk membahas kepuasan reseller untuk menambah jumlah reseller dan 

mempertahankan reseller yang telah menjadi reseller lama.  

Dengan menjaga hubungan dengan reseller maka kepuasan  menjadi 

bagian terpenting yang harus diperhatikan dalam bisnis. Indikator kepuasan 

reseller dari beberapa faktor yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Miharja 

(2012:4), menyebutkan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) sesuatu 

produk dengan harapannya. Kepuasan reseller yang terpenuhi dengan baik dapat 

menghasilkan loyalitas pelanggan yang akan melakukan repeat order.  

 Dengan harga yang terjangkau serta dapat mengembangkan berbagai 

atribut produk yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan 

sehingga kepuasan setelah mengkonsumsi dapat diperoleh dan membuat 

pelanggan melakukakn pembelian di masa yang akan datang atau melakukan 
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pembelian berulang pada produk yang sama atau loyal (Miharja, 2012:3). Dengan 

memberi harga yang sesuai dengan yang pelanggan dapatkan bersifat setara maka 

pelanggan tersebut akan mendapatkan kepuasan yang memberikan pernyataan 

bahwa harga tersebut merupakan terjangkau. 

Tabel 1.1 Stuktur harga baju bordir FAME vs FARIZA 

Keterangan  FAME FARIZA 

Pcs  6 6 

Jenis bordir Bordir kerancang atas Bordir kerancang atas 

Harga pcs 600.000 510.000 

Harga Distributor 630.000 540.000 

Harga beli grosir 600.000 510.000 

Harga jual grosir 725.000 635.000 

Laba grosir 20,83% 24,5% 
Harga beli 
pengecer 

120.883 105.833 

Harga jual 
pengecer 

150.000 135.000 

Laba pengecer 24,08% 27,55% 
Sumber : Data internal FAME dan FARIZA Periode 2012 - 2013 

Dilihat dari tabel 1.1 maka “FAME” menunjukkan bahwa laba grosir dari 

FAME sebesar 20,83%  dan FARIZA 24,5%. Dan laba pengecer dari FAME 

sebesar 24,08% dan FARIZA 27,05%. Harga jual FAME masih tergolong lebih 

mahal dari kompetitor dan laba yang diberikan untuk kompetitor sangat besar 

daripada FAME. Dari struktur harga diatas dibandingkan bisa dikatakan 

perusahaan mempunyai masalah terhadap harga dibandingkan dengan kompetitor.  
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Tabel 1.2 Kualitas Produk FAME vs FARIZA 

keterangan FAME FARIZA 

Kain Katun rayon 30s Katun rayon 30s 

Benang  pollyster pollyster 

Jahitan dalam bordir Kurang rapi jahitannya dan 
kurang rapat desain dalam 
jahitannya 

Rapi jahitannya dan kurang 
rapat desain dalam jahitannya 

Warna Bervariasi  Bervariasi 

Motif  Nyambung motifnya  Nyambung motifnya 

Sumber : Data internal FAME dan FARIZA periode 2012-2013 

 Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas 

perusahaan adalah tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi tingkat kualitas, 

semakin tinggi tingat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung 

harga yang lebih tinggi dan (sering kali) biaya yang lebih rendah (Kotler, 2013:2). 

Kualitas produk merupakan salah satu bagian dari indikator penentu kepuasan 

pelanggan. Produk perusahaan merupakan original design dan diestimasikan 

adanya produk baru setiap tiga bulan sekali, limited edition, bahan baku yang 

dipakai untuk diproses menjadi bahan jadi merupakan dari kain kaos rayon 30s 

dan 40s agar tidak pecah ketika dibordir tangan, benang  dan warna baju yang 

dapat tahan lama (tidak luntur), bordir tradisional yang rapi dalam setiap 

bordirnya (jahitannya tidak putus), desain baju sesuai dengan yang ditentukan 

oleh perusahaan. Dalam  mencapai kepuasan pelanggan, pelanggan mempunyai 

persepsi yang berbeda antara pelanggan satu dengan yang lainnya. Pembuatan 

produk tersebut juga dilakukan secara manual sehingga banyak terjadi produk 

yang tidak sesuai dengan standarnya. 
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Tabel 1.3 
!Daftar keluhan reseller FAME 

 
!No! keluhan! kategori!!

1! harga!produk!yang!dirasa!mahal! harga!
2! Bahan!baku!tidak!sesuai!dengan!standar!perusahaan! kualitas!produk!
3! penempatan!label!dan!size!pada!baju!yang!kurang!tepat! kualitas!produk!
4! Jahitannya!kurang!rapi! Kualitas!produk!
5! Desain!tidak!sesuai!dengan!standar!perusahaan! Kualitas!produk!

 
Sumber : Data internal "FAME" periode Juli 2012-Juli 2013 

  

Dengan adanya data komplain dari pelanggan maka perusahaan akan 

mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas produk yang diberikan 

kepada pelanggan. 

 Atas dasar adanya data keluhan dari pelanggan, agar dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan yang berdampak pada peningkatan omset perusahaan dan 

loyalitas pelanggan, maka penulis ingin melakukan penelitian, mengenai 

“PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP 

KEPUASAN RESELLER FAME”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh secara simultan kualitas produk dan harga terhadap 

kepuasan reseller “FAME”? 

2. Apakah ada pengaruh secara parsial kualitas produk terhadap kepuasan   

reseller “FAME”? 
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3. Apakah ada pengaruh secara parsial harga terhadap kepuasan reseller 

“FAME”? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh secara simultan kualitas produk dan harga terhadap 

kepuasan reseller “FAME”. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan reseller “FAME”. 

3. Mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan reseller“FAME”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap reseller 

FAME, sehingga FAME dapat fokus pada faktor-faktor tersebut dan 

meningkatkan penjualan perusahaan. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya 

yang berhubungan dengan analisis kepuasan konsumen pada bisnis fashion. 


