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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, maka semakin banyak 

merek-merek yang menghasilkan produk yang sama. Dengan banyaknya 

merek yang ada dapat menyebabkan konsumen berpindah dari satu merek ke 

merek lainnya. Maka dari itu perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan 

atau keinginan oleh konsumen. Sehingga perusahaan tidak hanya memberi 

janji kepada konsumen, hal itu akan membuat konsumen semakin berharap 

dengan apa yang dijanjikan oleh suatu perusahaan dan jika keinginan 

konsumen tidak dapat dipenuhi oleh perusahan maka konsumen akan merasa 

kecewa dan akan beralih ke merek lain. Sebagaimana yang telah diungkapkan 

oleh Kotler (1995), salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah 

dengan mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan 

efisien dibandingkan pasar pesaing.  

Tingkat persaingan dalam dunia bisnis atau usaha di Indonesia sangat 

ketat, karena setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat 

meningkatkan pangsa pasar dan memperoleh konsumen baru. Perusahaan 

harus dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar dapat bertahan 
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dan memenangi persaingan dengan perusahaan lain. Sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Kotler (2002), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, 

harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 

tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Dapat 

diartikan juga, keputusan pembelian adalah merupakan proses dalam 

pembelian yang nyata, apakah membeli atau tidak (Swastha dan Handoko, 

2008 : 110). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian adalah 

harga, kualitas produk, dan citra merek. Pertama, yaitu harga, menurut Philip 

Kotler (2008:345) harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh 

pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. Harga merupakan salah satu variabel dalam 

pemasaran yang fleksibel dan dapat dimainkan dibanding dengan variabel 

pemasaran lainnya. Suatu harga dapat menjadi pertimbangan konsumen 

sebelum memutuskan pembelian terhadap produk. Maka dari itu perusahaan 

dapat memberikan kebijakan dalam menentukan harga. Kedua, yaitu kualitas 

produk, menurut Kotler (2005:49) kualitas produk adalah keseluruhan ciri 
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serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Ketiga, yaitu citra merek, menurut William J. Stanton (dalam Freddy 

Rangkuti, 2002:36) merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain khusus, 

atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini yang ditawarkan penjual. Sedangkan 

menurut Tjiptono (2006:104) merek merupakan nama, istilah, tanda atau 

lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk 

pesaing. Bagi konsumen, merek dapat memberikan perhatian terhadap 

produk-produk baru yang mungkin dapat bermanfaat bagi mereka. Konsumen 

banyak beranggapan bahwa merek yang terkenal dipasaran lebih aman 

dibandingkan merek yang kurang populer dipasaran, karena merek yang 

terkenal dipasaran memberikan informasi yang lengkap dan meyakinkan 

konsumen daripada merek yang cendrung tertinggal dipasaran. 

Begitu pula dengan pesatnya persaingan pada produk handbody 

lotion. Pada dasarnya produk ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan para 

kaum wanita sebagai produk kecantikan guna perawatan dan kecantikan kulit. 

Saat ini, banyak perusahaan yang menciptakan berbagai macam produk 

handbody lotion dengan kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan-perusahaan 

handbody lotion terus melakukan pemasaran agar produk yang dihasilkan 

mampu menarik perhatian konsumen. Hanya perusahaan tertentu yang dapat 

merebut pangsa pasar yang besar dan dapat meningkatkan persaingan dalam 

pasar. Demikian terjadi di sekitar masyarakat yang dapat dijumpai berbagai 
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macam produk handbody lotion, salah satunya yang paling dikenal adalah 

merek dagang Citra yang terus melakukan inovasi-inovasi dengan 

menciptakan produk-produk baru yang telah disesuaikan dengan kulit para 

konsumen dan membuat kemasan yang lebih menarik untuk mempertahankan 

konsumen yang sudah ada. 

Manfaat produk tentunya akan mendukung keputusan pembelian 

konsumen terhadap suatu produk yang dianggap dapat memenuhi kriteria, 

kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk Citra handbody lotion memiliki 

berbagai macam manfaat bagi konsumen seperti dapat melembabkan kulit 

dan memutihkan kulit serta dapat melindungi kulit dari paparan sinar 

matahari dan dapat menjaga kesehatan kulit. 

Keputusan konsumen terhadap merek Citra dapat terwujud jika 

kualitas produk dan harga yang ditawarkan sangat baik. Produk Citra 

handbody lotion memiliki harga yang sesuai dengan produknya, harga yang 

ditawarkan juga mampu bersaing dengan produk-produk lain sehingga 

membuat konsumen dengan senang memilih untuk melakuakan keputusan 

pembelian terhadap produk Citra handbody lotion.  

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Dwi Puspita, dkk (2014), 

menunjukkan bahwa Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Sehingga dari 

uraian penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 
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Maka dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN CITRA 

MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK 

CITRA HANDBODY LOTION (Studi kasus pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian pada  Citra 

Handbody Lotion? 

2. Apakah ada pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

pada  Citra Handbody Lotion? 

3. Apakah ada pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian pada 

Citra Handbody Lotion? 

4. Apakah ada pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap 

Keputusan Pembelian pada Citra Handbody Lotion? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Cita Handbody Lotion. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada Citra Handbody Lotion. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Citra Handbody Lotion. 

4. Untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk dan citra merek 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Citra Handbody Lotion. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang 

Manajemen Pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh harga, kualitas 

produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian. 

 

E. Sitematika Penulisan 

 Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, 

sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesa yang 

menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan penelitian terdahulu dan menjadi dasar acuan teori 

yang digunakan dalam analisa penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Selain itu dijelaskan profil singkat 

perusahaan, variabel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis 

data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisa yang digunakan untuk menganalisa hasil 

pengujian sampel.  

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian, analisa 

data   dan pembahasannya. 
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BAB V    PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan 

analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 


