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ABSTRAKSI 
 
 
 

BAGUS NUR JATI SATRIA.  PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN 
HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI 
JAKET KULIT DI KOTA MAGETAN. 

 

Penelitian ini dilakukan pada jaket kulit di kota Magetan. Berdasarkan data 
penjualan jaket kulit di kawasan Selosari Magetan diketahui bahwa terjadi 
penurunan dalam tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2006-2008. Pada tahun 2006 
terjadi penjualan sebanyak 188 potong, selanjutnya pada tahun 2007 terjadi 
penjualan sebanyak 164 potong, dan terakhir pad tahun 2008 terjadi penjualan 
sebanyak 146 potong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 
menganalisis kualitas produk dan harga pada jaket kulit terhadap keputusan 
konsumen dalam membeli jaket kulit di kota Magetan. 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang membeli 
produk jaket kulit di Jl. Sawo, Selosari, Magetan yang berjumlah 96 orang. 
Teknik penentuan sampel menggunakan purpossive sampling adalah teknik 
sampling yang digunakan peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan  
tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan 
tertentu. 

 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk (X1) dan harga (X2) 
terhadap keputusan membeli (Y) dalam membeli jaket kulit di kota Magetan yang 
akan diuji dengan menggunakan program SPSS 13.0. Dengan tingkat signifikansi 
5%, didapatkan persamaan regresi berikut : 

Y =  1,626 + 0,396 X1 - 0,565 X2 
 
Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 13.0 

memperlihatkan dengan menggunakan uji F didapatkan bahwa kualitas produk 
(X1) dan harga (X2) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan membeli 
(Y) dalam membeli jaket kulit di kota Magetan, sedangkan dengan menggunakan 
uji t didapatkan bahwa kualitas produk (X1) dan harga (X2) secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan membeli (Y) dalam membeli jaket kulit di kota 
Magetan. Harga (X2) memberikan pengaruh dominan terhadap keputusan 
membeli (Y) dalam membeli jaket kulit di kota Magetan. 

vii 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perusahaan adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat atau 

terdiri dari dua orang atau lebih yang mana masing - masing orang memiliki 

peran dan tugas sendiri. Telah diketahui bahwa sumber daya manusia atau 

faktor manusia menentukan kelangsungan hidup daripada suatu perusahaan, 

sehingga tidak ada satupun perusahaan yang tidak melibatkan munsia dalam 

merealisasikan tujuannya. 

 Persaingan antar perusahaan besar maupun kecil yang semakin 

menjadikan perusahaan untuk berusaha bertahan dan berkembang. Pada 

dasarnya semua perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa, industri dan 

perdagangan memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan usahanya yaitu 

mendapatkan keuntungan. 

Dalam beberapa waktu terakhir ini perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sangat cepat telah membuat asumsi dasar bahwa 

persaingan abad industri telah bergeser menuju pada persaingan abad 

informasi. Hubungan komunikasi dan informasi yang semakin canggih telah 

menciptakan era informasi yang tidak mengenal batas waktu dan negara. 

Oleh karena itu suatu perusahaan untuk meningkatkan daya saing melalui 

pengukuran kinerja sumber daya manusia. 

1 
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Hal ini menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah 

perusahaaan yang siap bersaing dalam usaha meningkatkan perusahaan. 

Persaingan antar perusahaan yang sangat ketat, membutuhkan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Tiap perusahaan 

dituntut untuk dapat melaksanakan strateginya dalam menghadapi kompetisi 

dan menggunakan sumber daya  secara lebih efektif dan efisien, yang 

akhirnya visi, misi dan strategi perusahaan dapat tercapai. 

Namun bagaimana orang-orang yang terlibat dalam perencanaan 

strategis perusahaan, misalnya dewan direktur perusahaan, manajer, 

supervisor, dan karyawan berkomunikasi. Hal ini masih menjadi masalah di 

negara maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti di 

Indonesia. Produk akhir (barang atau jasa), rencana strategis, proses-proses 

manajemen, tidak dikomunikasikan secara baik kepada pengguna akhir. 

Namun sayangnya upaya awal yang menggunakan banyak sumber daya 

(waktu, uang, dan energi) itu tidak berdampak bagi orang-orang yang harus 

melaksanakan rencana bisnis strategis tersebut. Sebagai konsekuensi 

pelaksanaan rencana bisnis strategis yang kurang baik itu, hasil yang 

diperoleh organisasi bisnis tersebut tidak memuaskan. 

Dalam dunia industri, industri tekstil Indonesia telah mencapai suatu 

perkembangan yang luas. Kalau pada beberapa tahun yang lalu hanya 

terfokus pada industri tekstil yang berskala besar, maka di era globalisasi ini 

tidak hanya terfokus pada industri-industri tekstil yang berskala besar 

tersebut yang perhatikan, tetapi berusaha mengangkat dan memperhatikan 
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industri kecil, khususnya industri rumah tangga dan diantaranya adalah 

pengrajin jaket kulit. 

Produk kulit merupakan salah satu produk tekstil. Produk kulit tak 

akan habis oleh zaman. Bahkan, biasanya penggemar kulit sangat fanatik 

dan setia menggunakan aksesoris ini. Jaket kulit, misalnya. Barang ini 

seperti wajib dimilki para penggemar kulit. Sebagai penghangat tubuh, 

sudah banyak jaket yang terbuat dari kain. Tetapi jaket yang terbuat dari 

kulit, apalagi kulit itu asli, ini yang masih sedikit. 

Para penggemar jaket kulit semakin hari semakin bertambah, hal ini 

dapat dilihat dengan adanya perusahaan yang membeli jaket kulit dari para 

pengrajin kulit, dan banyaknya konsumen yang membeli produk jaket kulit. 

Sejalan dengan semakin berkembangnya zaman dan menigkatnya 

kreativitas para pelaku kerajinan kulit, khususnya kulit sapi dalam 

menciptakan keragaman komoditas hasil olahan dari bahan kulit. Kualitas 

jaket kulit yang diproduksi oleh para pengrajin kulit semakin meningkat. 

Bahkan kualitas kulit yang diproduksi tidak kalah dengan negara lain. 

Harga jaket kulit bervariasi, tergantung jenis kulit dan kualitasnya. 

Misalnya jaket kulit denagn bahan baku kulit sapi, pengrajin menjualnya 

dengan harga diantara Rp 400.000,- hingga Rp 600.000,- bahkan lebih. 

Kendati demikian sekarang ini, nasib para pengrajin kulit tak sehebat 

produknya yang terkenal. Semakin hari omzet penjualan semakin menurun. 

Minat penggemar jaket kulit beberapa tahun ini juga menurun, seiring 
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masuknya produk-produk kulit dari luar negeri. Terutama jaket kulit bekas 

yang dijual dengan harga di bawah standar. 

Sebagai contoh adalah kawasan Selosari, Magetan yang merupakan 

pusat penjualan jaket kulit di Kota Magetan. Data penjualan jaket kulit pada 

tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat 

pada data penjualan, yang menunjukkan tahun 2006 = 188 potong, tahun 

2007 = 164 potong, dan tahun 2008 = 146 potong.  

Dari data penjualan tersebut menunjukkan terjadi penurunan dalam 

tiga tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan 

volume penjualan, yaitu produk, harga, kualitas, dan promosi.  

Oleh sebab itu penulis mencoba meniliti seberapa besar pengaruh 

kualitas produk dan harga jaket kulit dengan bahan baku kulit sapi terhadap 

minat konsumen di kota Magetan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk dan harga pada jaket kulit secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli jaket kulit 

di kota Magetan ? 

2. Apakah kualitas produk dan harga pada jaket kulit secara parsial  

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli jaket kulit 

di kota Magetan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas produk dan harga pada jaket kulit 

secara simultan berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli jaket kulit di kota Magetan ? 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas produk dan harga pada jaket kulit 

secara parsial  berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli jaket kulit di kota Magetan ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, adapun 

manfaat yang diharapkan antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan konsumen dalam membeli jaket kulit 

dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 

pada pengembangan teori pemasaran.  

2.   Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi 

alternatif dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan membeli.  
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