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A. Latar Belakang 

Batik merupakan suatu karya seni yang menggabungkan banyak manfaat 

unsur ornament pada kain dengan berbagai proses. Dalam perkembangannya 

yang awalnya batik dibuat dengan cara tulis kemudian cap hingga printing yang 

memanfaatkan teknologi. Batik dalam konsep kejawen  lebih banyak berisikan 

konsep-konsep spiritual yang terwujud dalam bentuk makna-makna simbolik. 

Di Indonesia, batik menjadi salah satu ikon dan aset negara dengan corak dan 

motif yang unik dan has tersebut. seni lukis batik yang ditampilkan mampu 

mengungkapkan ekspresi  pada penciptanya. Dengan keunikan dan 

kekhasannya dari bentuk motif maupun coraknya, di beberapa negara berminat 

membeli dikarenakan di negaranya tidak dan bahkan ada negara yang mengakui 

batik sebagai warisan dari nenek moyangnya. Ini membentuk bahwa batik 

memiliki nilai tersendiri yang tidak mampu diungkapkan oleh setiap orang. 

Di jaman dahulu perkembangan dunia usaha batik menjadi sangat besar. 

Prospek yang diberikan usaha tersebut membuat setiap orang berbondong-

bondong mendirikan usaha batik tersebut. Usaha batik yang jaman dahulu 

hanya digunakan oleh kaum kalangan atas dikarenakan batik jaman dulu hanya 

ada batik tulis yang memerlukan proses yang lama dalam pembuatan bisa 
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menyampai 1 bulan dalam pembuatan kain 1 pieces. Ini menjadi harga batik 

menjadi mahal dan yang mampu hanya kalangan atas. Seiring berjalannya 

waktu dan teknologi yang berkembang pesat permbuatan motif batik 

menggunakan teknologi yang disebut batik cap atau printing. Proses 

pengerjaannya tidak memerlukan waktu lama dan mampu membuat dalam 

skala banyak. Dengan proses tersebut tidak terlalu memakan biaya banyak dan 

mampu dijual tidak hanya dikalangan atas saja tetapi juga menengah kebawah.  

Hal ini membuat peluang usaha batik menjadi lebih baik dikarenakan 

mampu menjangkau dari kalangan bawah sampai atas, dari harga yang paling 

terjangkau sampai harga yang paling mahal. Peluang ini dimanfaat sejumlah 

pelaku usaha yang terjun didunia kain batik. Dengan semakin banyaknya 

pelaku usaha batik membuat persaingan dibisnis batik semakin ketat. Ada yang 

memanfaatkan pada segi harga, kualitas produknya, membentuk merek yang 

kuat dan lain-lainnya. Semua startegi yang dibuat pelaku usaha akan 

memberikan dampak yang besar bagi masing-masing pelaku usaha batik. 

Harga merupakan suatu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya (Kotler dan Keller dialih 

bahasakaan Bob Sabran, 2011: 4). Harga menjadi suatu hal yang penting bagi 

pelaku usaha diakarenakan harga menjadi salah satu faktor produk yang 

dipasarkan dapat terjual atau tidak. Penetapan harga harus disesuaikan dengan 

keadaan lingkungan dan perubahan yang terjadi pada saat persaingan begitu 

ketat. Besar kecilnya harga juga mencerminkaan kemampuan perusahaan dalam 
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bersaing dan akan mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Dalam 

penentuan harga dituntut juga pelaku usaha harus cermat memberikan berbagai 

variasi kebijakan penentuan harga seperti memberikan potongan harga dalam 

pembelian skala besar dan lainnya-lainnya agar konsumen tertarik membeli 

produk tersebut. 

Konsumen yang tertarik dengan produk tersebut akan diwujudkan dengan 

sikapnya untuk mendekati produknya dan melakukan beberapa pemilihan atau 

perbandingan produk. Dari pemilihan produk tersebut, disini peran kualitas 

produk menjadi faktor yang sangat penting juga. Kualitas produk adalah 

kemampuan produk untuk menampilkan fungsinya, hal ini termasuk waktu 

kegunaan dari produk, keandalan, kemudahan dalam penggunaan dan 

perbaikan, dan nilai-nilai yang lain. Tahap proses pemilihan produk, konsumen 

akan melihat seberapa kuat, seberapa baik bahan yang digunakan, atau yang 

lain sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Apabila aspek kualitas produk yang diharapkan konsumen sesuai dengan 

ekspektasi maka konsumen akan mendapatkan kepuasan dalam memakai 

produknya. Pada intinya produk yang dijual harus memberikan manfaat dari 

produk tersebut. Manfaat atau inti dari produk merupakan jasa hakekat yang 

memang dikehendaki oleh konsumen. 

Tidak kalah penting juga citra merek merupakan seberapa kuat merek 

yang dibangun dimasyarakat mempu mempengaruhinya. Menurut Kotler 

(2007:346) Citra Merek ialah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh 
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konsumen seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. Merek yang kuat dalam persiangan pasar adalah tujuan utama 

banyak pelaku usaha karena dimungkinkan terciptanya berbagai manfaat bagi 

perusahaan termasuk pengurangan resiko, keuntungan yang lebih besar, 

kerjasama dengan pihak lain serta kesempatan untuk memperluas merek. Citra 

merek sebagai kepercayaaan opini dan kepercayaan kansumen terhadap 

kualutas produk yang dihasilkan oleh oleh perusahaan dan kejujuran 

perusahaan dalam produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dapat 

dinyatakan bahwa jika konsumen berfikir bahwa perusahaan tersebut memiliki 

perspektif yang berorientasi positif maka konsumen memiliki kepercayaan 

terhadap merek atas citra merek yang dibangun oleh perusahaan. 

Persepsi yang ditimbulkan konsumen pada segi harga, kualitas produk, 

maupun citra merk yang berorientasi kearah positif atau negatif akan 

menimbulkan keputusan pembelian konsumen. Apabila konsumen memiliki 

persepsi yang negatif pada produk yang ditawarkan maka konsumen akan 

menjauhi produk tersebut dan tidak akan melakukan keputusan pembelian 

tersebut dan sebaliknya memiliki persepsi positif, konsumen akan melakukan 

pembelian pada produk yang akan dibeli. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Toko 

Batik Sri Mulyani di Solo”. 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan penjelasan latarbelakang diatas yang memaparkan alasan 

bagaimana penelitian ini akan dibuat maka dapat rumuskan sebagaii berikut: 

1) Bagaimana Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Toko Batik 

Sri Mulyani? 

2) Bagaimana Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Toko Batik Sri Mulyani? 

3) Bagaimana Pengaruh Citra Merek  Terhadap Keputusan Pembelian Toko 

Batik Sri Mulyani? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan ini untuk menjelaskan arah hasil penelitian yang ingin dibuktikan 

oleh peneliti. Berdasarkan rumusan yang dibuat maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisi pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Toko 

Batik Sri Mulyani? 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian Toko Batik Sri Mulyani? 

3. Untuk menganalisi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

Toko Batik Sri Mulyani? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menggambarkan sumbangan yang akan diberikan 

pada pihak yang bersangkutan atau hanya memberikan wawasan ilmu terkait 
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dengan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 bentuk manfaat yang akan diberikan yaitu: 

1) Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak manajemen toko 

Sri Mulyani dikarenakan akan mampu terlihat variabel harga, kualitras 

produk, dan citra merek mempengaruh keputusan pembelian konsumen 

sehingga akan mampu menggolongkan konsumen memiliki pendapatan 

yang rendah atau tinggi atau yang membeli dari kalangan pengusaha dan 

dari hasil penelitian ini juga akan dapat dijadikan bahwa evaluasi dalam 

memperbaiki usahanya untuk kedepannya agar mampu bersaing dan 

berkembang ditengah-tengah pengusaha produk yang sejenis secara ketat. 

2) Manfaat Akademik 

Penelitian ini memberikan kontribusi dibidang ilmu pengetahuan 

sebagai perluasan wawasan ilmu dan pembaharuan dalam pembuktian 

teori yang digunakan sesuai atau tidak dengan yang penelitian yang 

sebelum dalam objek yang berbeda. Dan juga untuk penerapan ilmu yang 

didapat dengan melakukan analisis permasalah yang muncul disekitar kita 

sebagai bahan analisis yang perlu kita buktikan kebenarannya. 


