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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap suatu produk. Pengambilan keputusan konsumen 

adalah proses merasa dan mengevaluasi informasi merek, mempertimbangkan 

bagaimana alternatif merek memenuhi kebutuhan konsumen dan memutuskan 

pada suatu merek. Proses pengambilan keputusan membeli mengacu pada 

tindakan konsisten dan bijaksana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. 

Pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang 

apa yang hendak dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan 

dilakukan, kapan akan dilakukan dan bagaimana pembelian akan dilakukan 

(Kotler, 2012:132). 

Keputusan pembelian adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif 

atau lebih konsumen pada pembelian. Setiap hari konsumen mengambil 

berbagai keputusan mengenai setiap aspek kehidupan sehari-hari. Tetapi, 

kadang mengambil keputusan ini tanpa memikirkan bagaimana mengambil 

keputusan dan apa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini. 

Pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan 

(Schiffman dan Kanuk, 2014:121). Jika konsumen mempunyai pilihan antara 

melakukan pembelian dan tidak melakukan pembelian atau pilihan 

menggunakan waktu, maka konsumen tersebut. 
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Terdapat banyak faktor dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Atribut produk yang terdiri dari kualitas produk, fitur dan desain merupakan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hal itu juga 

didukung oleh Kotler dan Armstrong (2016:21) yang menyatakan bahwa 

atribut produk terdiri dari kualitas produk, fitur dan desain. 

Kualitas produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian, karena 

konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung pada 

perspektif atau ciri-ciri yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan 

spesifikasi. Jika dianalisis lebih jauh, kualitas akan menguntungkan dalam 

jangka panjang karena keuntungan eksternal yang diperoleh dari kepuasan 

konsumen dan keuntungan internal yang diperoleh dari adanya perbaikan 

efisiensi produk. 

Kualitas produk merupakan senjata strategis yang potensial untuk 

mengalahkan pesaing. Jadi hanya perusahaan dengan kualitas produk paling 

baik akan tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan 

tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan yang lain. Kualitas produk 

merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual 

mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing (Kotler 

dan Armstrong, 2016:42). Menurut hasil penelitian dari Amrullah (2016) 

membuktikan bahwa kualitas produk kualitas yang baik dapat meningkatkan 

citra perusahaan di  mata masyarakat. 

Produk yang berkualitas tinggi sangat diperlukan agar keinginan 

konsumen dapat dipenuhi. Keinginan konsumen yang terpenuhi sesuai 
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dengan harapannya akan membuat konsumen menerima suatu produk bahkan 

sampai loyal terhadap produk tersebut. Konsumen akan merasa puas bila hasil 

evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Kualitas produk yang baik akan mendorong konsumen 

melakukan pembelian (Lupiyoadi, 2011:124). 

Konsumen dalam melakukan keputusan pembelian akan 

mempertimbangkan hal yang berhubungan dengan kualitas produk yang akan 

dibeli. Kualitas produk (product quality) adalah salah satu sarana positioning 

utama pemasar. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk 

atau jasa, oleh karena itu kualitas berhubungan erat dengan nilai dan 

kepuasan pelanggan. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli 

atau menggunakan produk tertentu. Pemasar harus mengetahui kesukaan 

konsumen tetang produk yang bersangkutan untuk memaksimumkan daya 

tarik (Kotler dan Armstrong, 2016:43). 

Oleh karena itu suatu perusahaan berusaha memfokuskan pada 

kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan pesaing. Kualitas harus diukur melalui sudut pandang 

konsumen terhadap kualitas produk itu sendiri, sehingga selera konsumen 

disini sangat berpengaruh. Jadi dalam mengelola kualitas suatu produk harus 

sesuai dengan kegunaan yang diinginkan oleh konsumen. Dengan demikian 

kualitas produk yang baik dapat membantu konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian, sehingga konsumen dapat tertarik terhadap suatu 

produk yang diproduksi suatu perusahaan akan mendorong konsumen untuk 
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melakukan pembelian terhadap produk tersebut dengan kualitas yang 

ditawarkan. 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh persepsi harga. Persepsi 

adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus, 

yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, 

diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian 

yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya. Pada 

hakikatnya harga ditentukan oleh biaya produk. Jika harga yang ditetapkan 

oleh perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen, maka 

pemilihan suatu produk tertentu akan dijatuhkan pada produk tersebut 

(Swasta dan Irawan, 2012:87). Bila konsumen bersedia menerima harga 

tersebut, maka produk tersebut akan diterima oleh masyarakat, perusahaan 

menetapkan harga karena berbagai pertimbangan, namun baiknya jika dalam 

penetapan harga tersebut disesuaikan juga dengan nilai, manfaat, kualitas 

produk dan juga harga yang kompetitif yang mampu bersaing. Selain itu juga 

harga yang rendah atau harga yang terjangkau menjadi pemicu untuk 

meningkatkan kinerja pemasaran (Ferdinand, 2012:54). Penentuan harga yang 

tepat akan sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen akan produk yang 

akan dibeli. Price perceptions (persepsi harga) berkaitan dengan bagaimana 

informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna 

yang dalam bagi mereka. Dengan kata lain persepsi akan harga sangat 

mempengaruhi konsumen tentang kualitas dari produk tersebut (Peter dan 

Olson, 2010:113). 
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Fitur produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian, karena suatu 

produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur. Fitur didesain mulai dari 

suatu model yang disebut “model awal”, yang merupakan sesuatu tanpa 

kelebihan (ekstra) sebagai titik awal. Perusahaan dapat menciptakan model 

tingkat lebih tinggi dengan menambahkan fitur. Sebagai produsen pertama 

memperkenalkan suatu fitur baru yang dibutuhkan dan bernilai adalah salah 

satu cara bersaing yang paling efisien. Beberapa perusahaan sangat inovatif 

dalam menambahkan fitur baru (Ginting, 2012:97). 

Desain produk dapat mempengarui keputusan pembelian, karena 

desain sangat penting terutama pembuatan dan pemasaran jasa eceran, 

busana, barang kemasan, dan peralatan tahan lama. Desainer harus 

menemukan berapa banyak yang diinvestasikan dalam bentuk pengembangan 

fitur, kinerja, kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, dan 

gaya. Bagi perusahaan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk 

yang mudah dibuat dan didistribusikan. Bagi pelanggan, produk yang 

dirancang dengan baik adalah produk yang penampilannya menyenangkan 

dan mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki dan disingkirkan. 

Seorang desainer dalam bekerja harus memperhitungkan semua faktor ini. 

Pendapat atas desain yang baik sangat meyakinkan terutama bagi perusahaan 

produk konsumen yang lebih kecil dan perusahaan pemula yang tidak 

mempunyai anggaran iklan yang besar (Kotler dan Keller, 2014:342). Hasil 

penelitian Suswardji, dkk (2017), Soewito (2015) dan Suatma (2015) 

menunjukkan bahwa desain berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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Industri mebel pada saat ini masih menjadi primadona daerah-daerah 

tertentu di Indonesia sebagai lahan untuk mencari nafkah. Hal ini karena 

industri mebel Indonesia masih memiliki pamor yang mengkilap di pentas 

perdagangan dunia. Di Indonesia, khususnya Jawa Tengah memiliki sentra-

sentra industri mebel yang keunikannya sulit ditiru daerah lain, bahkan negara 

lain. Ini merupakan potensi sangat besar untuk terus dikembangkan, sehingga 

kontribusinya terhadap perekonomian daerah ini bisa makin signifikan. Hal 

ini juga merupakan potensi ekonomi yang harus didorong terus 

pertumbuhannya agar dari waktu ke waktu mampu memberikan kontribusi 

terhadap perekomian daerah dan nasional. 

Research gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya 

perbedaan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai keputusan 

pembelian yang antara lain hasil penelitian Basyir (2012) menunjukkan 

bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 

namun hasil penelitian Mukti (2015), Sari dan Astuti (2012), Nuha (2015) 

serta Zondha, dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap motivasi kerja karyawan. Demikian halnya pada variabel persepsi 

harga, hasil penelitian Basyir (2012) menunjukkan bahwa persepsi harga 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, namun hasil penelitian Sari 

dan Astuti (2012), Zondha, dkk (2016), Makaleuw (2018) serta Sari dan 

Rahmawaty (2017) menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Kemudian pada variabel fitur, hasil penelitian 

Makaleuw (2018) menunjukkan bahwa fitur tidak berpengaruh terhadap 
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keputusan pembelian, namun hasil penelitian Nuha (2015), Alana, dkk (2018) 

serta Sari dan Rahmawaty (2017) menunjukkan bahwa fitur berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Demikian halnya pada variabel desain produk, 

hasil penelitian Basyir (2012) menunjukkan bahwa desain produk tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, namun hasil penelitian Nuha 

(2015) serta Alana, dkk (2018) menunjukkan bahwa desain produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Namun demikian, adanya persaingan dari perusahaan mebel yang 

sejenis seperti UD. Mebel Jati Jepara yang beralamatkan di Jl. Ngabul 

Ngasem (perempatan penceng Ngasem) Desa Ngasem RT 07 RW 01, Kec. 

Batealit, Kab. Jepara berdampak pada menurunnya penjualan mebel di UD. 

Mebel Jati Jepara dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, penjualan mebel di 

UD. Mebel Jati Jepara tahun 2014 – 2019 terus mengalami penurunan. Secara 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Penjualan UD. Mebel Jati Jepara Tahun 2014-2018 

No Tahun Besar Penjualan 

1 2014 252 unit 

2 2015 231 unit 

3 2016 202 unit 

4 2017 187 unit 

5 2018 142 unit 

6 2019 145 unit 

Sumber: Data penjualan UD. Mebel Jati Jepara, 2019. 
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Berdasarkan dari tabel 1.1, dapat diketahui bahwa rata-rata penjualan 

mebel di UD. Mebel Jati Jepara menurun sebesar 12,57%. Penurunan tersebut 

disebabkan beberapa hal seperti kurangnya bahan baku, rendahnya kualitas 

produk dibandingkan produk mebel dari perusahaan lain, lebih mahalnya 

produk serta kurang menariknya desain yang dibuat oleh perusahaan mebel di 

UD. Mebel Jati Jepara. 

Oleh karena itu, UD. Mebel Jati Jepara dalam menghadapi lingkungan 

persaingan yang semakin kuat dan ketat dituntut harus mampu 

mengoptimalkan sumber daya ekonominya guna meningkatkan daya saing 

produknya di pasar dan meningkatkan penjualan produknya, serta mampu 

mendorong pembeli untuk membeli produk yang dijualnya. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang terjadi di atas 

maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Produk, Persepsi Harga, Fitur dan Desain Produk terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus pada UD. Mebel Jati Jepara)” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, ruang lingkup dalam 

penelitian ini memfokuskan bidang pemasaran khususnya mengenai 

keputusan pembelian. Mengingat keputusan pembelian merupakan suatu hal 

penting bagi UD. Mebel Jati Jepara, yang dalam penelitian ini faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dibatasi pada kualitas, persepsi harga, 
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fitur dan desain produk. Maka dalam penelitian ini peneliti membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Variabel Independen yaitu kualitas produk, persepsi harga, fitur dan desain 

produk serta variabel dependen yaitu keputusan pembelian. 

2. Obyek penelitian adalah UD. Mebel Jati Jepara. 

3. Waktu penelitian adalah bulan Desember 2019-Januari 2020. 

4. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 95 responden yang membeli 

produk mebel UD. Mebel Jati Jepara. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Keputusan yang diambil oleh konsumen dalam membeli produk di 

UD. Mebel Jati Jepara dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu kualitas 

produk, persepsi harga, fitur dan desain produk. Namun fakta di lapangan 

menunjukkan adanya beberapa permasalahan yaitu : 

1. Kualitas produk : UD. Mebel Jati Jepara kadang mengikutsertakan kayu 

yang memiliki kekurangan meskipun harga sedikit murah dalam 

memproduksi barang mebel. 

2. Persepsi harga : UD. Mebel Jati Jepara sering menaikkan harga mebel dari 

pasaran. 

3. Fitur : Fitur yang ada pada produk mebel cenderung monoton. 

4. Desain produk : UD. Mebel Jati Jepara sering mencontoh katalog produk 

mebel dari luar negeri, meskipun hal tersebut kreatif, namun akan lebih 

baik jika UD. Mebel Jati Jepara menciptakan model sendiri. 
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perumusan yang 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

UD. Mebel Jati Jepara? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

UD. Mebel Jati Jepara? 

3. Apakah fitur berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada UD. Mebel 

Jati Jepara? 

4. Apakah desain produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

UD. Mebel Jati Jepara? 

5. Apakah kualitas produk, persepsi harga, fitur dan desain produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada UD. Mebel Jati Jepara 

secara berganda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada 

UD. Mebel Jati Jepara. 

2. Menguji pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian pada UD. 

Mebel Jati Jepara. 

3. Menguji pengaruh fitur terhadap keputusan pembelian pada UD. Mebel 

Jati Jepara. 
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4. Menguji pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian pada UD. 

Mebel Jati Jepara. 

5. Menguji pengaruh kualitas produk, persepsi harga, fitur dan desain produk 

terhadap keputusan pembelian pada UD. Mebel Jati Jepara secara 

berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Manajemen UD. Mebel Jati Jepara 

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi industri 

mebel di UD. Mebel Jati Jepara dalam mengambil keputusan-keputusan di 

masa yang akan datang agar industri mebel dapat bersaing dan 

meningkatkan pangsa pasarnya serta sebagai referensi bagi penelitian lebih 

lanjut. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu 

dengan mengetahui pengaruh kualitas produk, persepsi harga, fitur dan 

desain produk terhadap keputusan pembelian, dapat digunakan sebagai 

acuan pada penelitian selanjutnya. 

 


