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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia 

bisnis. Pasar menjadi semakin luas dan peluang ada dimana-mana, namun 

sebaliknya persaingan menjadi semakin ketat dan sulit diprediksikan. 

Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif 

bisnisnya agar mampu bersaing secara berkesinambungan. Perusahaan yang ingin 

berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat memberikan 

produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dan kualitas pelayanan (service 

quality) yang baik kepada para pelanggan agar pelanggan tersebut puas. 

 Service quality terutama dalam bisnis produksi barang, yang dalam 

pembahasan ini adalah tas, merupakan salah satu pemikiran yang sering 

digunakan dalam menilai kualitas tas tersebut seutuhnya, dan pelangganlah yang 

menilainya. Sulistiyono (2006:78) mengatakan bahwa unsur-unsur yang 

membentuk pelayanan yang berkualitas merupakan perpaduan dari kualitas 

manusia yang dicerminkan oleh perilaku atau sikap pribadi dalam berinteraksi 

dengan para pelanggan. Tetapi komponen dan unsur pelayanan sulit 

diinventorikan, jadi dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah berkaitan dengan 

proses, dimana produk yang dinikmati oleh pelanggan berupa pengalaman.  

 Saat ini tas merupakan salah satu kebutuhan wanita karir. Di pasar 

beragam brand atau merek tas bisa menjadi pilihan wanita karir untuk 
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menjalankan aktivitas pekerjaannya. Seiring perkembangan trend fashion tas 

memiliki variasi bentuk model serta warna. Beberapa desainer kelas dunia seperti 

Hermes, Gucci, Louis Vuitton, hingga Marc Jacobs meluncurkan tas untuk semua 

kebutuhan. Harga tas yang ditawarkan olehdesainer tas kelas dunia tersebut 

bervariasi dengan kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. 

 Selain sebagai penunjang penampilan, tas juga mempengaruhi citra 

penggunanya. Karena harga brand original sangat mahal, mereka yang mampu 

membeli tas merek kelas dunia dianggap lebih bergengsi. Mereka juga diposisikan 

pada kelas sosial tertentu. Mengingat harga tas import 

original sangat mahal hanya wanita eksekutif berpenghasilan tinggi yang dapat 

membelinya. 

 Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan 

usahanya, umumnya mempunyai visi untuk menjadi perusahaan yang terbaik atau 

terkenal. Hal ini dituangkan dalam perumusan apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran perusahaan tersebut. Dalam hal ini maka yang pertama-tama 

harusdiperhatikan perusahaan adalah orientasi pelanggan atau customer, yaitu apa 

yang harus dipuaskan perusahaan bagi pelanggannya. Dengan penekanan 

perhatian perusahaan pada pelanggan, maka tentunya yang harus dipuaskan 

perusahaan tersebut adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer 

needs andwant (Assauri, 2003: 28). 

 Banyaknya pelaku pasar yang bersaing di industri ini semakin 

menambahkan pilihan kepada konsumen untuk cerdas dalam memilih penggunaan 

produk untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan banyaknya berbagai produk 
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dalam market share, konsumen semakin dimanjakan atas berbagai pilihan produk 

yang ada. Akibat banyaknya pilihan yang ada konsumen akan semakin 

diuntungkan, inilah salah satu sebab mengapa setiap perusahaan perlu memiliki 

brand image dalam membangun produknya, produk sendiri menurut Kotler and 

Keller (2009) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.  

 Jadi jika sebuah merek sudah dikenal dan kemudian dalam benak 

konsumen ada asosiasi tertentu terhadap sebuah merek, sehingga merek tersebut 

dapatdibedakan dengan merek-merek yang lain, lalu di benak konsumen merek 

tersebut dipersepsikan memiliki kualitas yang tinggi dan berhasil membuat 

konsumen puas serta loyal maka merek tersebut memiliki citra merek yang tinggi. 

 Perusahaan Asian Bold yang bergerak dalam bidang usaha produksi tas 

mampu menangkap pangsa pasar untuk memasarkan produknya dengan desain 

produk yang menyerupai tas merek terkenal dunia. Sasaran konsumen Asian 

Boldtidak hanya masyarakat umum, tetapi juga mahasiswa. Asian 

Boldmencitrakan dirinya sebagai tas yang berkualitas dan terpelajar sehingga 

cocok untuk kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tertarik untuk 

membeli produk Asian Boldkarena brand image yang di bangun oleh Asian Bold. 

Tidak sedikit mahasiswa yang menjadi pelanggan fanatik dari produk Asian Bold. 

Asian Boldberupaya menjaganya dengan melakukan promosi ke kampus, melalui 

sponsorsip dalam kegiatan darmawanita atau yang lainnya. Asian Boldselama ini 

juga mempunyai citra yang cukup baik dari kalangan masyarakat, dengan hal 
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tersebut diharapkan mampu memberi pengaruh terhadap loyalitas pelanggan tas 

merek Asian Bold. 

 Selain brand image variabel yang digunakan adalah price (harga). Harga 

merupakan nilai produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sebagai contoh, 

harga yang ditawarkan suatu merek yang terlalu mahal sementara karakteristik 

yang ditawarkan sama dengan merek saingannya, hal semacam itu juga dapat 

menyebabkan perpindahan merek.  

 Harga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli produk, sehingga sangat menentukan 

keberhasilan pemasaran suatu produk. Kesuksesan dalam penetapan harga 

merupakan elemen kunci dalam bauran pemasaran. Harga merupakan unsur 

bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. 

Harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, oleh sebab itu harga dapatdikatakan 

mendatangkan laba bagi perusahaan. Harga dapat menjadi alat 

yang menjadi kompetitif dalam bersaing. Harga merupakan sesuatu yang 

diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. 

 Menurut (Tjiptono, 1997:88) Harga juga dapat menjadi indikator kualitas 

dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani dipatok dengan harga 

yang tinggi pula. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambilkeputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. Salah satu jenis 

unggulan produk Asian Bold yaitu dompet fashion dan dompet cluth. 
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 Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan tetap 

harus mampu bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Salah satu 

hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah 

mempertahankan pelanggan yang telah ada dan terus bersaing dalam menggarap 

pelanggan-pelanggan potensial baru. Dengan kata lain perusahaan harus mampu 

mempertahankan loyalitas pelanggan (Riana, 2008: 120). 

 Fenomena yang terjadi pada konsumen saat ini juga sangat kritis dalam 

memilih suatu produk, sampai pada keputusan untuk membeli produk tersebut. 

Seperti diketahui bersama bahwa tawaran produk saat ini sangatlah beragam dan 

banyak, tidak terkecuali untuk iklan produk dompet mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Alternatif pilihan yang semakin banyak memudahkan 

konsumen untuk menentukan pilihan sesuai dengan selera dan kemampuan 

ekonominya. Karenanya dengan menjaga service quality, price, dan brand image, 

produsen dapat memikat dan membuat konsumen tersebut membeli dan loyal 

terhadap produk tersebut. 

 Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini 

dapat ditarik judul ―Analisis Pengaruh Service quality, Price, Dan  Brand 

ImageTerhadap Loyalitas Pelanggan CV Asian Bold di Area Rembang”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

 Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan 

penelitian ini dapat lebih terperinci dan tidak keluar dari batasan masalah yang 

ditetapkan. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu 

1.2.1 Responden penelitian ini adalah seluruh pembeli produk tasAsian Bold  

yang sudah lebih dua kali dalam membeli produk tersebut. 

1.2.2 Penelitian ini menggunakan software SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versi 22.0 untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas 

pada pretest. 

1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dibatasi pada 

variabel: service quality, price, dan brand image. 

1.2.4 Penelitian akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Adapun permasalahan penelitian tersebut memunculkan pertanyaan 

penelitian berikut ini: 

1.3.1 Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara service quality terhadap 

loyalitas pelanggan CV Asian Bold di area Rembang? 

1.3.2 Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara price terhadap loyalitas 

pelanggan CV Asian Bold di area Rembang? 

1.3.3 Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara brand image terhadap 

loyalitas pelanggan CV Asian Bold di area Rembang? 
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1.3.4 Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara service quality, price, 

dan brand image  terhadap loyalitas pelanggan CV Asian Bold di area 

Rembang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh service quality 

terhadap loyalitas pelanggan CV Asian Bold di Area Rembang. 

1.4.2 Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh price terhadap 

loyalitas pelanggan CV Asian Bold di Area Rembang. 

1.4.3 Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh brand image 

terhadap loyalitas pelanggan CV Asian Bold di Area Rembang. 

1.4.4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh service quality, price dan 

brand image terhadap loyalitas pelanggan CV Asian Bold di Area 

Rembang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran yang 

berkaitan dengan perilaku konsumen turut mempengaruhi loyalitas pelanggan 

dalam pembelian produk tas Asian Bold. 
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1.5.2 Manfaat Teoritis 

1.5.2.1 Bagi Perusahaan 

 Sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap sebuah perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memerdalam 

pengetahuan peneliti mengenai service quality, price, dan brand image di industri 

produk tas Indonesia. 

1.5.2.2 Bagi Peneliti 

 Agar dapat lebih memahami dan mencoba untuk menerapkan ilmu yang 

pernah penulis terima untuk mempraktekkannya langsung ke lapangan kerja 

khususnya bagi manajemen perusahaan. 

1.5.2.3 Bagi Universitas 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau materi dalam 

pembelajaran marketing secara khusus pembahasan materi service quality, price, 

dan brand image. Fenomena ataupun fakta-fakta tentang persepsi konsumen 

diambil dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


