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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Beakang Masalah

Manusia memiliki banyak kebutuhan hidup yang harus di penuhi. seiring

dengan perkembangan zaman, gaya hidup manusia juga semakin berkembang.

Kebutuhan-kebutuhan akan suatu barang tertentu juga semakin meningkat. Hal

tersebut di sebabkan karena meningkatnya standar hidup di kalangan

masyarakat.Manusia menjadi lebih mementingkan kenyamanan dan gengsi

mereka sendiri demi mencapai kepuasan dalam hidup.Di tambah lagi dengan sifat

manusia yang tidak ingin ketinggalan zaman di banding dengan manusia lainnya

dalam hal apapun tidak terkecuali dalam hal perabotan rumah tangga.Mereka

berusaha menciptakan suasana rumah seindah dan senyaman mungkin dengan

penambahan interior-interior pendukung ruangan seperti meja, kursi, lemari, sofa

tempat tidur dan lain-lain.

Namun kebanyakan konsumen sangat selektif dalam memilih barang atau jasa

mana yang akan mereka gunakan. Mereka mempertimbangkan berbagai hal

mengenai suatu produk yang akan mereka beli, mulai dari segi desain, bentuk dan

ukuran, warna, material bahan baku, dan lain-lain. Namun selain hal-hal tersebut,

hal yang paling diperhatikan dalam memilih produk yang akan dibeli adalah

merek yang memproduksi produk tersebut. Merek yang sudah lama dikenal

memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat akan memperoleh kepercayaan dari

konsumen. Apabila merek tersebut sudah melekat dibenak konsumen bahwa

memiliki kompetensi dalam memproduksi produk yang berkualitas, maka
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konsumen tidak akan segan untuk menentukan pilihannya terhadap produk

tersebut. Sebaliknya apabila merek tersebut dianggap kurang familiar, maka

persepsi konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh merek tersebut akan

kurang memiliki peminat. Hal ini dikarenakan dalam menentukan pilihannya

untuk membeli sebuah produk konsumen akan lebih tertarik dengan produk-

produk yang memiliki reputasi merek yang baik. Reputasi inilah yang dapat

mendorong pelanggan melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk.

Keputusan pembelian merupakan suatu konsep dalam perilaku pembelian

dimana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan

dalam hal ini melakukan pembelian ataupun memanfaatkan produk atau jasa

tertentu (Balawera, 2013).

Karena banyaknya produk yang beredar di pasaran, masyarakat tentunya perlu

melakukan berbagai pertimbangan dalam melakukan keputusan pembelian, agar

produk yang nantinya akan di beli sesuai dengan apa yang di inginkan dan di

butuhkan konsumen. Di tambah lagi dengan gaya hidup masyarakat yang semakin

tinggi menjadi salah satu pengaruh besar bagi masyarakat untuk

mempertimbangkan keputusan pembelian. Masyarakat dengan tingkat hidup yang

tinggi, cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan produk atau merek apa

yang akan mereka beli. Apabila konsumen mempunyai gaya hidup yang tinggi,

maka produk yang mereka konsumsi juga akan mempunyai kriteria yang tinggi.

Namun secara umum keputusan pembelian konsumen di pengaruhi oleh dua

faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.Faktor internal yaitu faktor yang muncul
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dari dalam diri seorang konsumen itu sendiri yang dapat pula di katakan sebagai

pendapat seorang konsumen mengenai produk atau merek yang mereka pilih.

Dalam hal ini tentu saja konsumen cenderung akan menjatuhkan pilihannya

kepada merek yang mereka sukai. Sedangkan faktor eksternal adalah sikap atau

pendapat dari orang lain serta kondisi yang tak terduga. Kondisi tak terduga di sini

misanya seperti terjadinya malfungsi pada suatu produk yang di beli, perbedaan

harga yang cukup signifikan dengan harga yang semestinya, atau bahkan

tingginya nilai pajak yang harus di bayar apabila membeli sebuah produk.

Kebanyakan konsumen baik konsumen individu maupun yang bersifat kelompok

atau organisasi melalui proses mental yang hampir sama dalam memutuskan

produk dan merek apa yang akan di beli (Yuindo 2013).Dari uraian di atas dapat

di ketahui bahwa keputusan pembelian merupakan salah satu bentuk periaku

konsumen dalam menggunakan suatu produk.

Suatu merek tertentu yang telah di kenal di masyarakat mempunyai persepsi

kualitas yang baik tentu saja akan mudah menarik minat bagi para konsumen

untuk membeli produk dari merek tersebut. Hal ini di sebabkan karena masyarakat

telah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap merek tersebut dan merasa

yakin apabila membelinya tidak akan mengalami kekecewaan. Namun produk-

produk yang di hasilkan suatu merek yang memiliki kualitas tinggi biasanya

memiliki harga jual yang relativ lebih tinggi pula di bandingkan dengan merek

yang di anggap kurang berkualitas.Misalnya seperti contoh pada smartphone

Iphone.IPhone merupakan jenis telepon pintar yang di produksi oleh perusahaan

barang elektronik yaitu merek Apple. Apple sudah sangat terkenal akan kualitas
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mereknya yang tinggi di kalangan masyarakat, sehingga jumlah peminat brand

tersebut relativ tinggi. Akan tetapi harga dari produk-produk yang di hasilkannya

relativ lebih tinggi pula jika di bandingkan dengan brand-brand

kompetitornya.Hal tersebut terbilang wajar mengingat kualitas yang di tawarkan

sebanding. Dari contoh tersebut dapat di katakan kualitas suatu produk merupakan

kadar atau tingkat baik buruknya sesuatu yang terdiri dari semua faktor yang

melekat pada produk tersebut. Produk yang berkualitas sangat di perlukan agar

keinginan konsumen dapat di penuhi. Dan apabila keinginan mereka terpenuhi,

konsumen tidak akan segan untuk bersikap loyal terhadap merek tersebutyang

mengakibatkan meningkatnya keuntungan bagi pihak produsen.

Produk-produk yang di hasilkan dari suatu perusahaan dengan merek yang

berkualitas memiliki kinerja yang baik sehingga memberikan manfaat bagi

konsumen.Merek yang berkualitas biasanya mempunyai karakteristik atau

keistimewaan tersendiri yang dapat menjadi ciri khas yang membedakan dengan

produk kompetitor yang sejenis.Karakteristik ini juga dapat mempengaruhi

tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk.Kualitas merek juga dapat di

nilai dari besar kecilnya tingkat resiko kerusakan atau kegagalan produk yang di

hasilkan. Semakin besar resiko kerusakan barang, maka semakin kecil tingkat

kepuasan konsumen terhadap produk tersebut. Perusahaan merek yang berkualitas

akan sangat memperhatikan produk-produk yang mereka hasilkan, mulai dari segi

ketahanan produk (durability), kenyamanan saat di gunakan, segi estetika

(aestethic) yaitu daya tarik produk terhadap panca indra, reputasi produk, serta

kemudahan reparasi apabila terjadi kerusakan pada produk.
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Hal-hal yang di sebutkan di atas tentu saja sangat mempengaruhi persepsi

konsumen mengenai berkualitas atau tidaknya suatu produk yang di hasilkan oleh

sebuah perusahaan.

Namun sekarang ini sudah sangat banyak merek-merek berkualitas

bermunculan.Merek-merek berkualitas tersebut tidak hanya yang berasal dari luar

negeri saja, tetapi perusahaan-perusahaan lokal juga terus berupaya agar dapat

menghasilkan produk-produk yang berkualitas.Sebagai contoh seperti perusahaan

yang bergerak di bidang produksi telepon pintar yaitu Advan, ataupun perusahaan

yang berfokus pada produksi alas kaki seperti sandal dan sepatu yaitu

Ardiles.Kedua merek tersebut merupakan sedikit contoh dari merek-merek lokal

yang memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan merek-merek

lainnya.Konsumen semakin di buat bingung dalam menentukan keputusan

pembelian produk karena semakin banyaknya opsi mengenai produk-produk yang

berkualitas. Terlebih bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang sama.

Sekarang ini banyak pilihan bagi konsumen untuk menentukan keputusannya

dalam membeli. Sebagai contoh dalam hal membeli sepatu, konsumen akan di

hadapkan oleh beberapa opsi pilihan merek yang kualitasnya relativ sama antara

satu dengan yang lainnya seperti merek Nike, Adidas, dan Puma. Begitu juga

ketika konsumen akanmembeli smartphone, konsumen akan melakukan proses

pertimbangan yang matang dalam menentukan pilihannya. Karena banyaknya

merek yang memiliki kualitas yang relativ sama bermunculan. Oleh karena itu,

dalam menentukan keputusan pembelian, selain memperhatikan kualitas produk

yang di produksi dari suatu merek perusahaan, konsumen juga perlu
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mempertimbangkan bagaimana sikap dari merek-merek tersebut kepada

konsumennya. Hal tersebut karena terkadang konsumen merasa agak sulit untuk

memutuskan pilihannya karena kualitas barang-barang yang akan di pilihnya

relativ sama.

Keller (dalam Tony dan Tumpal, 2005) mendefinisikan sikap merek (brand

attitude) sebagai evaluasi keseluruhan konsumen terhadap merek, atau citra merek

sebagai evaluasi keseluruhan terhadap merek dalam kontek kualitas dan kepuasan

terhadap merek.Sikap merek atau sikap terhadap merek adalah evaluasi

keseluruhan konsumen terhadap merek. Dari merek-merek yang berkualitas akan

timbul sikap yang bersifat positif terhadap suatu merek. Sikap positif tesebut

sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan suatu perusahaan karena dapat

meningkatkan keuntungan yang di peroleh.

Sumarwan (2003) mengemukakan bahwa sikap adalah gambaran perasaan

dari seorang konsumen, dan perasaan tersebut akan di refleksikan oleh

periakunya. Dari pernyataan tersebut, sikap seorang konsumen merupakan

komponen yang sangat penting yang harus di pahami oleh pemasar karena sikap

sangat menentukan bagaimana perilaku konsumen kedepannya.Sikap konsumen

terhadap suatu merek timbul secara berproses dalam kurun waktu panjang hasil

dari pembelajaran. Oleh karenannya dari proses tersebut konsumen

akanmempunyai persepsi atau respon yang positif maupun negatif terhadap merek

tersebut. Apabila sikap konsumen terhadap merek tersebut bersifat positif, maka

mereka akan cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki dan

membeli produk dari merek tersebut. Dan sebaliknya, apabila sikap konsumen
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negatif, mereka tentu saja akan berfikir berulang kali atau bahkan tidak ingin

samasekali untuk membeli produk dari merek tersebut. Perusahan-perusahan

merek dagang terus berupaya untuk menimbukan sikap positif dari konsumen

terhadap produk-produk yang mereka hasilkan.Banyak cara yang mereka lakukan

contohnya mengadakan promosi berupa iklan. Suryani (2008) mengatakan

Terdapat hubungan yang erat antara sikap dan perilaku inilah yang menyebabkan

sikap di pandang penting. Berbagai upaya di lakukan pemasar untuk

mengembangkan sikap positif baik terhadap merek, terhadap produk, maupun

terhadap perusahaan.Berbagai program komunikasi pemasaran di desain

semenarik mungkin untuk mengembangkan sikap positif serta mengubah sikap

yang netral maupun negatif ke arah sikap positif. Kita bisa melihat televisi,

mendengar radio, maupun membaca media cetak pesan-pesan iklan yang sebagian

besar tujuannya tidak lain adalah untuk mengembangkan sikap positif konsumen

terhadap produk yang di tawarkan. Ungkapan-ungkapan yang menyatakan

manfaat dan kelebihan produk yang di tawarkan tidak lain tujuannya untuk

mengubah atau membentuk sikap positif konsumen.

Mengenai perabot rumah tangga, sekarang ini untuk memperoleh perabot

rumah tangga yang sesuai dengan keinginan sangatlah mudah yakni bisa dengan

cara pembelian online maupun mengunjungi toko perabot tersebut secara

langsung.

Toko perabot merupakan jenis toko yang tentu saja menjual barang-barang

perabotan rumah tangga yang di distribusikan dari perusahaan merek-merek

dagang yang berkecimpung di bidang perabotan rumah tangga, namun ada juga
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yang hasil produksi sendiri. Jenis toko ini menyediakan produk perabot seperti

lemari, sofa, meja, kursi, rak sepatu, tempat tidur,dan lain-lain.

Salah satu toko perabot yang sering di kunjungi oleh konsumen di Kota Poso

adalah Toko Gaja Mada Poso yang teletak di Jalan Pulau Sumatra Kabupaten

Poso. Toko Gaja Mada telah berdiri sejak Tahun 1990 di Kota Makassar , namun

di Kota Poso sendiri toko cabang Gaja Mada baru berdiri sejak Tahun 2005.

Bangunan Toko Gaja Mada merupakan bangunan permanen dua lantai yang

berukuran sedang. Toko Gaja Mada menjual berbagai jenis perabotan rumah

tangga mulai dari Kursi plastik, kursi lipat, kursi kantor, meja makan, meja

belajar, meja TV, meja rias, lemari baju, rak sepatu, rak piring, serta berbagai

jenis tempat tidur. Barang yang dijual di toko tersebut memiliki harga variatif

sesuai dengan kualitasnya. Toko Gaja Mada memasok barang dagangannya dari

sekitar 8 distributor dengan merek berbeda seperti Procella, Bigland, American,

Napolly, olympic, dan lain-lain.Toko Gaja Mada terus berusaha menyediakan

produk-produk yang variatif dan tentunya berkualitas agar dapat menarik minat

konsumen sehingga mau melakukan keputusan pembelian terhadap barang yang

di tawarkan.

Toko ini memiliki 3 orang pegawai yang memiliki tugasnya masing-masing,

yaitu melayani konsumen yg berkunjung ke toko tersebut dalam mencari barang

yang dibutuhkan, melakukan pembukuan mengenai pemasukkan dan pengeluaran

biaya, menjaga toko agar tetap bersih, dan juga mengantar barang apabila rumah

konsumen yang membeli memiliki jarak yang jauh dari Toko Gaja Mada. Puncak

penjualan toko ini biasanya ketika menjelang hari raya tiba, misalnya seperti
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ketika idul fitri atau natal. Namun di hari-hari biasa kadang toko ini dapat menjual

banyak barang namun juga kadang hanya satu barang atau bahkan tak menjual

barang apapun dalam sehari. Konsumen yang berkunjunng ke Toko Gaja Mada

setiap harinya tidak menentu. Selain itu konsumen yang berkunjung belum tentu

akan melakukan pembelian. Hal tersebut dikarenakan sifat konsumen yang

cenderung selalu ingin memperoleh kepuasan dan juga sikap konsumen yang

berbeda antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Sifat konsumen yang

berbeda-beda inilah yang mengakibatkan perbedaan selera konsumen dalam

menentukan produk apa yang akan dibeli. Hal tersebut juga akan berpengaruh

pada pandangan mereka terhadap suatu merek. Di Toko Gaja Mada sendiri

menjual banyak produk perabot dari berbagai merek.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di ketahui dengan adanya kualitas merek dan

sikap merek yang positif pada suatu perusahaan, akan menciptakan rasa

kepercayaan dalam diri konsumen sehingga mereka akan terdorong atau akan

memiliki keinginan untuk membeli produk-produk yang di produksi oleh merek

tersebut, maka dalam peneitian ini peneliti mengambil judul “ Pengaruh Kuaitas

Merek dan Sikap Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Gaja Mada

Poso “.



10

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di

atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1.2.1. Apakah faktor kualitas merek terhadap keputusan pembelian pada Toko

Gaja Mada Poso?

1.2.2. Apakah faktor sikap merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian

pada Toko Gaja Mada Poso?

1.2.3. Apakah faktor kualitas merek dan sikap merek dapat berpengaruh secara

simultan terhadap keputusan pembelian pada Toko Gaja Mada Poso?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas merek terhadap keputusan pembelian

pada Toko Gaja Mada Poso

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh sikap merek terhadap keputusan pembelian di

Toko Gaja Mada Poso

1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas merek dan sikap merek terhadap

keputusan pembelian pada Toko Gaja Mada Poso
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1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

informasi yang berguna bagi pemilik toko dalam menyediakan produk-

produk yang berkualitas agar konsumen mau konsumen tertarik membeli

produk tersebut.

1.4.2. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

wawasan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam memilih produk

memilih produk yang berkualitas

1.4.3. Bagi penulis sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi

strata satu (S1) pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Unsimar

1.4.4. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian-penelitian

selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama.


