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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada era globalisasi, adanya dampak yang sangat besar bagi 

perkembangan dunia bisnis di seluruh dunia. Pasar terbuka luas dan peluang 

menjadi semakin lebar, namun sebaliknya persaingan menjadi semakin ketat dan 

sulit diprediksikan. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif bisnisnya agar mampu bersaing secara berkesinambungan 

dengan perusahaan-perusahaan lain yang berkecimpung dalam bidang yang sama. 

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif 

harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas baik 

kepada para pelanggan, sehingga akan muncul kepuasan dalam benak pelanggan 

dan diharapkan akan membawa dampak positif bagi perusahaan (Hendriyanto, 

2012:1). 

WEVEN Carbonetic adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

serat karbon atau carbon fiber, fokusnya dalam industri otomotif. Serat karbon 

sendiri sering digunakan untuk menjadi salah satu ajang car fashion, show off, 

dimana carbon fiber memiliki daya tahan yang kuat, memiliki identifikasi racing 

concept, dan memiliki berat yang sangat ringan. WEVEN Carbonetic memiliki 

dua jasa, yaitu Carbon Coating atau jasa pelapisan serat karbon ke produk yang 

diinginkan oleh konsumen, kedua Composite Carbon (Vacuum System) atau jasa 

cetak produk dengan menggunakan bahan serat karbon secara murni.  
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Serat karbon, serat grafit, grafit karbon atau CF, adalah bahan yang terdiri 

dari serat yang sangat tipis sekitar 0,005-0,010 mm dan sebagian besar terdiri dari 

atom karbon. Atom karbon yang terikat bersama dalam kristal mikroskopis yang 

lebih atau kurang sesuai sejajar dengan sumbu panjang serat. Kesesuaian kristal 

membuat serat yang sangat kuat untuk ukurannya. Beberapa ribu serat karbon 

bersama untuk membentuk sebuah benang, yang ditenun menjadi kain.  

Berdasarkan Gambar 1.1. dibawah, dapat diketahui bahwa dalam periode 

satu tahun terakhir bengkel mobil WEVEN Carbonetic mengalami peningkatan. 

Peningkatan konsumen ini merupakan sebuah indikasi bisnis WEVEN Carbonetic 

dapat berjalan dengan baik. Rata-rata konsumen tiap bulan adalah 25 konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1.  
Jumlah Konsumen WEVEN Carbonetic periode Juli 2012 hingga Juni 2013 
Sumber : Data internal WEVEN Carbonetic 
 

Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan (Tjiptono & Chandra, 2011:164). Standar kualitas produk WEVEN 

Carbonetic mengikuti standarisasi ISO 10618:2004 (Carbon fiber, Determination 

of tensile properties of resin-impregnated yarn, standard published 08/01/2004), 
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adalah prosedur standar kualitas internasional pelapisan bahan kimia yang sesuai 

dengan serat karbon. Proses Produksi dapat dilihat pada Gambar 1.2.  

 

Gambar 1.2.  
Proses Produksi Carbon Coating WEVEN Carbonetic, Tahun 2013 
Sumber : Data Internal WEVEN Carbonetic. 

Permasalahan WEVEN Carbonetic adalah kualitas produk bahan baku 

dari Mitra Composite dan Kyoto Carbon Corp berbeda (Tabel 1.1). Perbedaan 

kedua pemasok ini mempengaruhi output terhadap kualitas produksi. Kualitas 

produk yang baik, seharusnya menggunakan pemasok Kyoto Carbon Corp 

(Surabaya), namun pasokan tidak stabil. Sedangkan Mitra Composite (Medan), 

memiliki kualitas yang kurang baik, namun memberikan pasokan yang stabil.  

Tabel 1.1. Technical Data Mitra Composite, Kyoto Carbon Corp, dan CarbonTech 

Keterangan  

WEVEN Carbonetic Kompetitor 
Mitra Composite 

Carbon Fiber 
3K/300GSM TWILL, 

2013 

Kyoto Carbon Corp. 
Carbon Fiber 

3K/220GSM TWILL, 04 
Mei 2013 

CarbonTech 
Carbon Fiber 
3K/198GSM 
TWILL, 2013 

Metrik 
Kekuatan (Mpa) 3200 3310 3530 
Modulus (Gpa) 220-240 240 230 
Tekanan (%) N/A 1.6 1.5 

Kepadatan (g/cm3) N/A 1.8 1.76 
Ketebalan 
(g/1000m) 300 220 192 

Sizing Type, 
Amount (%) 1.5% 1.0-1.5% 1.0% 

Sumber :  Mitra Composite, Kyoto Carbon Corp, dan competitor CarbonTech, Tahun 2013. 
 

Nilai omzet WEVEN Carbonetic mulai Juli 2012 hingga Juni 2013 adalah 

sebesar Rp 347.545.500,- sedangkan untuk kompetitor WEVEN Carbonetic, yaitu 

Carbontech memiliki omzet Rp 284.627.000,- dengan periode yang sama dengan 

WEVEN Carbonetic. WEVEN Carbonetic memiliki omzet yang berada diatas 

Langkah 1
• 1. Produk diamplas
• 2. Pelapisan base coat
• 3. Pengukuran serat 

karbon

Langkah 2
• 4. Penempelan serat karbon
• 5. Pelapisan Top Coat, Layer 

by layer hingga empat layer. 
• 6. Trimming Serat Karbon

Langkah 3
• 7. Finishing (Vernish 

dan Polish)
• 8. Quality Control
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rata-rata industri otomotif, khususnya dibidang serat karbon Kualitas produk serat 

karbon kompetitor CarbonTech dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Harga merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau jasa 

guna mendapatkan manfaat dari produk atau jasa tersebut (Wibowo & Karimah, 

2012:5). WEVEN Carbonetic menawarkan harga yang ekonomis dibandingkan 

oleh kompetitor. Berdasarkan rata-rata harga jual dari WEVEN Carbonetic masih 

dapat bersaing dengan kompetitornya yaitu Carbontech (lampiran A). Rata-rata 

harga jasa yang ditawarkan Carbontech lebih mahal dibandingkan dengan harga 

dari WEVEN Carbonetic. Jumlah variasi produk yang dimiliki WEVEN 

Carbonetic lebih banyak.  Selain penjelasan terkait perbandingan harga 

berdasarkan varian produk. Pada Tabel 1.2. diinformasikan pula perbandingan 

harga produk serat karbon WEVEN Carbonetic berdasarkan strukturnya, 

selengkapnya sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Stuktur harga serat karbon WEVEN Carbonetic vs. CarbonTech 
Keterangan  WEVEN Carbonetic CarbonTech 
Isi Ukuran  30 x 1,5 meter 30 x 1,5 meter 
Ketebalan 220gsm 220gsm 
Harga isi 11.500.000 10.600.000 
Harga pipa 200.000 200.000 
Harga Distributor 11.700.000 10.800.000 
Promosi     
a. Diskon 200.000 - 
Harga beli grosir  11.500.000 10.800.000 
Harga jual grosir 12.500.000  11.800.000 
Laba Grosir  8,69 % 9,26 % 
Harga beli pengecer  416.667 393.333 
Harga jual pengecer  450.000 440.000 
Laba Pengecer  7,99 % 11,86 %  
Sumber: Data Internal WEVEN Carbonetic dan Carbontech, Tahun 2013 
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Tabel 1.2. menunjukan bahwa laba grosir CarbonTech relatif besar yaitu 

9,26% sedangkan laba grosir WEVEN Carbonetic sebesar 8,69%. Laba pengecer 

CarbonTech masih tergolong tinggi yaitu sebesar 11,86% , sedangkan WEVEN 

Carbonetic sebesar 7,99%. Harga yang ditawarkan oleh WEVEN Carbonetic 

merupakan cerminan dari kualitas produk. Kualitas produk merupakan 

kemampuan sebuah produk dalam mengimplementasikan fungsinya 

(Tumangkeng, 2013:3). Produk yang dihasilkan oleh WEVEN Carbonetic masih 

banyak keluhan dari konsumen. Berikut daftar keluhan konsumen WEVEN 

Carbonetic dapat dilihat  dalam Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. Daftar Keluhan Konsumen WEVEN Carbonetic 
No. Daftar Keluhan Kategori Keluhan 
1 Hasil kurang rapi dalam carbon coating Kualitas Produk 
2 Harga yang masih dirasa terlalu mahal Harga 

Sumber : Data internal WEVEN Carbonetic, Tahun 2013. 

Berdasarkan Tabel 1.3. menjelaskan bahwa masih banyak keluhan yang 

dirasakan oleh konsumen dari kualitas produk adalah hasil yang kurang rapi 

sebanyak 45% dan harga yang dirasa terlalu mahal sebanyak 30% oleh konsumen 

yang mungkin dapat diturunkan lagi agar sesuai dengan harapan konsumen yang 

akan menimbulkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan aspek 

yang harus diperhatikan. Jika konsumen merasa puas dengan kualitas produk yang 

diberikan tentu saja akan menimbulkan dampak psikologis yang positif, yang 

mungkin akan berdampak pada loyalitas terhadap perusahaan yang memberikan 

kepuasan tersebut. Kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan 

pengalaman yang didapatkan (Lovelock dan Wirtz, 2011:74). Pada penelitian ini 

diharapkan agar perusahaan dapat mengetahui seberapa pengaruh kualitas produk, 

kualitas layanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalahnya adalah 

1. Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen WEVEN Carbonetic di Surabaya? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

WEVEN Carbonetic di Surabaya? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen WEVEN 

Carbonetic di Surabaya? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen WEVEN Carbonetic di Surabaya. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

WEVEN Carbonetic di Surabaya. 

3. Mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen WEVEN 

Carbonetic di Surabaya. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada teori 

Total Customer Satisfaction dalam ilmu manajemen terutama dalam 

variabel kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Harga memiliki manfaat bagi suatu perusahaan untuk menjadi 

indikator perbandingan dari segi nilai produk dengan perusahaan 

kompetitor dalam hal kepuasan konsumen.  

b. Kualitas produk memiliki manfaat bagi perusahaan untuk menjadi 

indikator peningkatan mutu produk bagi perusahaan agar harapan 

konsumen terpenuhi.  

 

  


