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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia bisnis berlangsung dalam suatu iklim yang sangat kompetitif. 

Semua produk barang maupun jasa dituntut untuk terus-menerus melakukan 

perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan terobosan-terobosan baru. 

Pangsa pasar dalam negeri yang semakin berkembang menjadikan persaingan 

bisnis terus mengalami peningkatan, sehingga memacu perusahaan-perusahaan 

untuk terus mengembangkan produk-produk unggulan mereka guna dapat menjadi 

pemimpin pasar. 

Saat ini industri fashion di kota Bandung tidak menjadi sekedar bisnis 

belaka, tapi juga menjadi daya tarik pariwisata istimewa. Para pecinta fashion 

yang menjadi komoditi usaha-usaha di Bandung tidak hanya berasal dari kota itu 

sendiri atau dari daerah-daerah di sekitaran Jawa Barat saja, namun juga dari 

berbagai daerah di Indonesia. Usaha bisnis pakaian yang sudah tumbuh selama 

lebih dari lima puluh tahun di ibu kota Jawa Barat tersebut menjadikan Bandung 

sebagai daerah andalan untuk wisata belanja. Di Bandung, kita bisa mendapatkan 

pakaian dengan aneka rupa dengan standar fashion yang tak tertinggal dari 

perkembangan fashion di dunia. Selain pakaian industri konveksi di Bandung juga 

mulai merambah media sweater, jaket, mug, bahkan payung. Maka tidaklah heran 

apabila wisata belanja pakaian di kota ini adalah obyek wisata primadona industri 
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konveksi merupakan perpaduan antara bisnis dan wisata.(sollarreload.com Feb 8, 

2013) 

Jaket umumnya digunakan untuk menghangatkan badan. Seiring 

perkembangan jaman, jaket juga dimanfaatkan sebagai penunjang penampilan. 

Namun jaket tak serta merta muncul begitu saja. Pada awalnya jaket, khususnya 

jaket kulit berawal dari jaket pilot atau yang lebih dikenal dengan Flight Bomber 

Jacket. Awalnya konsep pembuatan Leather Flight Jacket ini dimulai pada saat 

WWI (Perang Dunia Pertama), dengan tujuan menghangatkan suhu tubuh pilot 

dan para kru pada ketinggian ribuan kaki di udara yang keadaan angin dan 

suhunya sangat ekstrim. Namun pada saat itu jaket yang dibuat jauh dari 

kepraktisan, barulah pada awal tahun 1915 para pilot dari Royal Flying Corps 

yaitu jasa penerbangan di wilayah Perancis dan Belgia mulai memakai jaket kulit 

berlengan panjang dan dimulailah era trend Leather Flight Jackets. (polping.com 

Jan 23, 2013) 

Bahan pembuatan jaket pun semakin beragam. Ada yang terbuat dari kulit 

asli, kulit sintetis, wool, bulu, cotton, nylon, hingga bahan tahan air sekalipun. 

Awalnya jaket hanya diproduksi dengan warna-warna gelap saja seperti hitam, 

coklat, dan abu-abu. Namun kini warna jaket semakin beragam. Berbagai jaket 

warna cerah maupun warna-warna natural bisa ditemukan saat ini. Bahkan tak 

jarang desainer memadukan berbagai jenis warna pada satu jaket. Tak hanya padu 

padan warna saja, saat ini jaket juga sering dilengkapi dengan berbagai gambar 

dan motif. Gambar yang terdapat pada jaket pun beragam, ada yang bergambar 

kartun, gambar pemandangan, bergambar logo, maupun hanya sekedar tulisan-
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tulisan. Motif jaket pun beragam, ada motif garis, motif kotak-kotak dan lain 

sebagainya.Gambar dan motif yang terdapat pada jaket umumnya hasil sablon 

maupun bordir. Jaket kini pun dilengkapi dengan hoodie yang berfungsi untuk 

melindungi kepala maupun menambah estetika dari jaket tersebut. Trend jaket 

saat ini tak lepas dari sejarah kemunculannya. Namun perkembangannya saat ini 

semakin cepat. Sehingga beragam model jaket yang menunjang penampilan bisa 

ditemukan saat ini. (aboutmenswear.blogspot.com agustus 30,2013) 

Dewasa ini dengan berkembangnya industri shopping goods dan semakin 

mudahnya mendapatkan informasi yang didapatkan oleh konsumen, menyebabkan 

konsumen lebih kritis terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

dan pada akhirnya banyak produk yang memiliki standar kualitas tertentu saja 

yang banyak dinikmati oleh konsumen. Sedangkan produk yang kurang 

memenuhi kriteria akan lebih kurang diminati atau bahkan akan ditinggalkan oleh 

konsumen. 

Pada dasarnya semakin tinggi tingkat persaingan yang terjadi, maka 

semakin akan banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk 

yang sesuai dengan harapannya, dan sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut 

pelanggan menjadi lebih pintar dan teliti menghadapi setiap produk yang 

ditawarkan. Perusahaan harus secara cermat memperhatikan pola perilaku 

konsumen yang semakin dinamis dan perusahaan juga harus selalu mencari 

informasi mengenai apa yang diharapkan konsumen dari suatu produk. Hal ini 

bertujuan agar perusahaan dapat selalu menciptakan produk yang sesuai dengan 

keinginan calon konsumen. Poin penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat 
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memenangkan suatu persaingan pasar, perusahaan tersebut perlu memperhatikan 

apa yang melandasi seorang konsumen dalam memilih suatu produk, dalam hal ini 

adalah minat membeli dari seorang konsumen yang selalu timbul setelah adanya 

proses evaluasi alternatif dan didalam proses evaluasi seseorang akan membuat 

suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek 

maupun minat. 

 Minat umum industry appareal dikota Bandung sangatlah berkembang. 

Hal ini dibuktikan dengan banyak nya distro dan cloathing company yang berdiri 

di kota Bandung. Sampai saat ini setidaknya ada 250 merek distro. Setiap distro 

dapat memproduksi 2.400 buah dengan rata-rata penjualan 1.625/buah/merek. 

Dengan rata- rata harga Rp. 50.000/buah, total arus uang yang beredar di Kota 

Bandung mencapai Rp. 20,3 miliar/bulan atau Rp. 243 miliar/tahun. (Koran Sindo 

April 23,2008) 

 Minat beli pada distro Natural Blindware cukup tinggi, dengan hasil 

wawancara terhadap 15 orang konsumen Natural blindware, mendapatkan 

kesimpulan bahwa minat beli terhadap produk yang di produksi oleh Natural 

Blindware cukup dikenal dan diminati. 

Dunia fashion yang semakin hari terus berkembang, dijadikan perusahaan 

sebagai sebuah tantangan untuk selalu menghasilkan sebuah produk yang terbaik 

dan mempunyai mutu yang tidak kalah bersaing. Karena banyaknya perusahaan 

atau perorangan yang berminat dalam bisnis fashion, maka semakin banyak pula 

perusahaan yang tertarik untuk bergerak dalam bidang yang sama.  
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Sebuah perusahaan harus mampu mengenal dan mengetahui apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Swastha dan Irawan 

(2001), Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan 

perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli 

barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, ketidakpuasan 

biasanya menghilangkan minat. Minat beli yang ada dalam diri konsumen 

merupakan fenomena yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran, minat 

membeli merupakan suatu  perilaku konsumen yang melandasi suatu keputusan 

pembelian yang hendak dilakukan. 

Hal ini berlaku pula bagi persaingan industry fashion, perusahaan dapat 

mempertimbangkan produk-produk yang dimiliki agar memenuhi standar kualitas 

dengan mulai mensyaratkan desain produknya yang dapat diterima oleh 

konsumen. Hal tersebut dapat digambarkan dalam kegiatan desain produk yang 

dapat diklasifikasikan atas kegiatan yang bersifat teknis dan kegiatan yang bersifat 

manajerial. Dengan adanya desain produk perusahaan berupaya untuk 

menghasilkan produk yang ekonomis dengan harga murah namun kualitas dapat 

diperhitungkan. 

Di Bandung yang terkenal sebagai kota fashion di Indonesia, menurut 

majalah detik finance (10/4/2012) saat ini clothing distro di Bandung jumlahnya 

sudah mencapai ratusan, misalnya di satu kawasan seperti Sultan Agung, 

Trunojoyo, Dago (jl. I.R H.Juanda), dan Riau (jl. R.E Martadinata)\ 
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Semakin maraknya sebuah clothing company, berarti merebut dua pasar 

yaitu konsumen yang memilih terhadap desain tertentu dan konsumen clothing 

company itu sendiri. Konsumen yang cenderung menyukai akan penggunaan 

produk buatan luar negeri akan menjadi tantangan bagi produsen. Hal ini 

menunjukkan terdapat fenomena bahwa banyak konsumen yang menyukai 

produk-produk buatan luar negeri dengan alasan desain yang bagus dan memberi 

sinyal bahwa dengan desain yang berbeda akan menjadi persaingan bisnis yang 

semakin menarik dalam memperebutkan potensi pasar. 

Menurut Anggipora (2002, dalam Pradana, 2010) Desain dari suatu 

produk menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius dari 

manajemen khususnya team pengembangan produk baru, karena sasaran 

konsumen yang dituju tidak sedikit yang mulai mempersoalkan masalah desain 

suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Dalam setiap kegiatan produksinya fashion selalu melakukan inovasi-

inovasi dan melakukan banyak perbaikan dalam segi desain produk. Oleh karena 

itu, kebutuhan konsumen tidak hanya terbatas pada fungsi utama yang dapat 

diberikan oleh suatu produk (primary demand) akan tetapi berkembang menjadi 

keinginan sekunder (secondary demand) yaitu keinginan akan suatu standar 

desain produk tertentu. Seperti fungsi utama produk busana yang diinginkan oleh 

konsumen bukan hanya nyaman untuk dipakai oleh konsumen dengan model yang 

sesuai dengan pilihannya, namun konsumen melakukan keputusan pembelian 

dengan memperhatikan bahan atau kain, jahitan serta motif pada baju tersebut. 
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Dimana kain, jahitan motif akan menjadi keinginan sekunder yang memberikan 

solusi tepat bagi konsumen. 

Produsen dalam hal ini dikatakan sebagai perusahaan selalu berupaya agar 

dapat membaca apa yang sedang disukai oleh konsumen atau masyarakat pada 

saat ini. Dengan persaingan yang semakin komplek, tajam, dan terbuka hanya 

perusahaan yang dapat membaca selera konsumen saja yang akan dapat bertahan 

dan dapat menjamin kontinuitas kegiatan usahanya. 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini perusahaan selalu 

mendapatkan informasi terbaru yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 

mengenai selera atau keinginan konsumen dan bahkan sampai tren yang sedang 

laku di pasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pihak produsen atau 

perusahaan harus melakukan penelitian terhadap pasarnya.(beritasatu.com agustus 

10, 2013) 

Selanjutnya informasi pasar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan kegiatan desain produk yang dapat dijadikan dasar untuk 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan 

volume penjualan perusahaan. Dalam hal ini, Natural Blindware belum 

melakukan kegiatan desain produk yang baik sehingga minat beli konsumen 

perusahaan pun belum tercapai. 

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi pada Natural Blindware tentang 

tanggapan konsumen terhadap minat beli bahwa kebutuhan dan keinginan 

konsumen khususnya anak-anak muda akan produk fashion sangatlah besar. 

Berdasarkan penjualan dari tahun ke tahun volume penjualan di Natural 
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Blindware cenderung tetap tidak ada kenaikan bahkan cenderung menurun upaya 

desain telah dilakukan tetapi masih belum optimal, apabila dipandang dari sudut 

kelancaran proses penjualan, hal ini produsen lebih selektif untuk memilih 

produk-produk yang didukung dengan penggunanaan desain yang menarik.  

Tabel 1.1 

Penjualan Natural Blindware 

Periode 2006-2011 

Tahun Total Penjualan 

(Rp) 

Kenaikan 

(Rp) 

Penurunan 

(Rp) 

2006 260.000.000 - - 

2007 540.000.000 280.000.000 - 

2008 800.000.000 260.000.000 - 

2009 960.000.000 160.000.000 - 

2010 900.000.000 - 60.000.000 

2011 830.000.000 - 70.000.000 

(sumber keuangan Natural Blindware 2006-2011) 

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat adanya kenaikan dan penurunan volume 

penjualan. Penjualan pada tahun 2011 terjadi penurunan yang cukup besar, itu di 

duga dikarenakan penggunaan desain yang belum optimal. 

Di awal tahun 2008 peningkatan produk itu terlihat sangat signifikan, hal 

ini dapat terlihat dari tabel berikut :  

 

 



9 

 

Tabel 1.2 

Perkembangan Penjualan Natural Blindware 

Periode 2006-2011 

TAHUN PENJUALAN SEBELUM 
PENAMBAHAN DESIGN 

(Rp) 

PENJUALAN SETELAH 
PENAMBAHAN DESIGN 

(RP) 

2006 240.000.000 - 
2007 560.000.000 - 
2008 - 800.000.000 
2009 - 960.000.000 
2010 - 900.000.000 
2011 - 830.000.000 

Sumber :Laporan keuangan 2006-2011 Natural Blindware 

 Dari tabel di atas dapat terlihat perkembangan yang cukup signifikan dari 

Natural Blindware  setelah menambahkan design yang diinginkan konsumen dari 

tahun 2006 sampai tahun 2011. 

Natural Blindware sebagai salah satu clothing company yang 

mengkhususkan produk-produknya pada desain-desain skate dan surfer belum 

membuktikan eksistensinya dalam industri ini. Dari hasil wawancara terhadap 15 

konsumen menilai bahwa desain-desain pada produk Natural Blindware masih 

adanya desain jaket yang belum bergaya skate dan surfer, yaitu adanya jaket yang 

hanya didesain dengan bentuk yang umun. Desain ini bisa dilihat di toko-toko 

lain, sehingga konsumen menganggap tidak perlu mengunjungi clothing Natural 

Blindware untuk mendapatkan produk tersebut tetapi masih bisa mendapatkannya 

di clothing-clothing lain dengan desain jaket dan kualitas yang sama.  Dalam 

jangka waktu yang cukup lama sudah tentu hal itu dapat membuat minat beli 

Natural Blindware kurang baik sebagai clothing yang mengkhususkan produk-
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produknya pada desain skate dan surfer karena untuk mendapatkan produk 

dengan skate dan surfer konsumen masih bisa membelinya di clothing-clothing 

lain.  

Bertitik tolak pada uraian di atas penulis tertarik untuk mencari jawaban 

lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dan 

dituangkan dalam skripsi dengan judul “PENGARUH  PRODUCT DESIGN 

JAKET TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA NATURAL 

BLINDWARE.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Di zaman modern ini desain produk adalah titik paling tinggi dari proses 

pemasaran, periklanan, dan merchandising seluruh dana dan kegiatan perusahaan 

yang ditunjukkan untuk membangun minat beli konsumen, akan memperlihatkan 

keberhasilannya pada saat konsumen memutuskan untuk membeli produk 

tersebut. Desain produk Natural Blindware yang kurang menarik dan produknya 

yang masih bisa didapatkan di clothing-clothing lain.  

Hal ini menunjukkan bahwa desain sebuah alat penting untuk membangun 

perhatian dan ketertarikan konsumen terhadap produk. Sehingga pada akhirnya 

minat beli yang diinginkan belum tertanam di benak konsumen sebagai salah satu 

local clothing yang mengkhususkan produknya pada desain-desain skate dan 

surfer. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan produk desain dan minat beli, maka 
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penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi 

ini diantaranya: 

1. Bagaimana tanggapan responden tentang desain produk jaket pada Natural 

Blindware 

2. Bagaimana minat beli Konsumen jaket pada Natural Blindware 

3. Bagaimana pengaruh desain produk jaket terhadap minat beli pada Natural 

Blindware 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang 

berhubungan desain produk baju dan minat beli konsumen pada Natural 

Blindware guna penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sarjana pada jurusan manajemen S1 program ekstensi fakultas 

bisnis dan manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang desain produk jaket pada 

Natural Blindware 

2. Untuk mengetahui Minat beli Konsumen jaket pada Natural Blindware 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara desain produk jaket terhadap minat beli 

pada perusahaan Natural Blindware 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penulis 

Penelitian ini berguna dalam memperluas pengetahuan dan wawasan serta 

untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai teori dan pelaksanaannya 

di lapangan serta memberikan pengalaman bagi penulis. 

2. Untuk para praktisi 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan 

mengenai desain produk. 

3. Untuk para akademisi 

Penelitian ini dapat berguna bagi pada akademisi untuk memperluas ilmu 

pengetahuan serta merangsang munculnya gagasan baru yang bermanfaat. 

4. Untuk perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi kegiatan 

pemasaran terhadap produk yang dihasilkan dan dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan 

peningkatan desain produknya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dunia bisnis sekarang ini sudah semakin ketat,terutama dalam bisnis 

industri yang saat ini sudah semakin banyak pesaing yang bermunculan 

khususnya di kota Bandung. Agar suatu perusahaan dapat terus berjalan maka 

ditungtut untuk selalu dapat menjaga kelangsungan hidup usahanya agar dapat 
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tumbuh dan berkembang. Perusahaan dapat tetap hidup tetapi perusahaan harus 

bisa melakukan pengembangan desain produk sesuai dengan apa yang di 

butuhkan pasar sehingga bisa menumbuhkan daya tarik minat beli konsumen dan 

dapat menciptakan hubungan kuat.  

Produk itu sendiri mempunyai standar tertentu yang merupakan patokan 

kepuasan konsumen, kepuasan konsumen ini merupakan salah satu indikator yang 

megarah kepada konsumen yang loyal terhadap produk suatu perusahaan, dimana 

konsumen yang loyal diharapkan melakukan pembelia ulang terhadap produk 

pilihannya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Prastyowibowo (2000 : 5)   menyatakan 

bahwa : 

“Desain produk salah satu unsur memajukan industri agar hasil 
industri produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena 
produk yang mereka dapatkan mempunyai kualitas baik, harga 
terjangkau, desain yang menarik,mendapatkan jaminan dan 
sebagainya.’’ 
 
 
 

Begitu pula dengan pendapat Hadjadinata (1999 : 18) menyatakan bahwa:  

“Desain produk berhubungan dengan bentuk dan fungsi. Desain 
mengenai bentuk berhubungan dengan perencanaan dan penamilan 
dari prodik tersebut. Sedangkan desain mengenai fungsi 
berhubungan dengan bagaimana produk tersebut dapat digunakan.” 

  

Desain produk sangan berhubungan dengan minat beli konsumen akan 

suatu produk. Dalam menarik atau menumbuhkan minat beli konsumen terlebih 

dahulu pemasar harus memahami bagaimana konsumen berkeputusan. Minat beli 

konsumen dapat didefinisikan menurut Kotler (2010:568): 
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“Minat beli adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

merencanakan untuk membeli suatu produk”. 

Dalam proses keputusan pembelian para pemasar harus mengetahui kejadian-

kejadian yang menyebabkan pembelian menurut Kotler (2010:224)proses 

keputusan pembelian antara lain :  

1. Pengenalan masalah 

2. Pencarian informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan pembelian 

5. Perilaku pasca pembelian 

Perilaku niat didefinisikan Mowen (2002)  

sebagai keinginan konsumen untuk berperilaku menurut cara 
tertentu dalam rangka memiliki, membuang, dan menggunakan 
produk atau jasa. Jadi konsumen dapat membentuk keinginan untuk 
mencari informasi, memberitahukan orang lain tentang 
pengalamannya dengan sebuah produk, membeli sebuah produk atau 
jasa tertentu, atau membuang produk dengan cara tertentu. 
 

  Menurut Durianto (2001), terdapat tiga indikator niat beli yang digunakan 

oleh pelanggan, yaitu : 1. Intensitas pencarian informasi mengenai suatu produk. 

2. Keinginan untuk segera membeli atau mencari produk. 3. Memiliki preferensi 

bahwa produk tertentu inilah yang diinginkan. Tahapan niat terlihat dari 

meningkatnya pengetahuan akan suatu produk yang berdampak pada 

meningkatnya profit suatu perusahaan. Natural Blindware pada saat berdiri tahun 

2006 hanya memunculkan produk yang bergaya skate saja, tetapi kebutuhan 

konsumen akan produk skate bisa didapat di distro pesaing, maka Natural 
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Blindware melakukan inovasi dengan memunculkan desain produk yang bergaya 

surfer. Penambahan desain produk ini berdampak positif terhadap profit 

perusahaan, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah permintaan akan 

produk terebut. 

  

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Idrus (2011): 

Minat beli konsumen dapat di pengaruhi oleh pengembangan produk 
yang di lakukan oleh perusahaan tetapi terdapat beberapa indikator 
yang berdasarkan tanggapan responden masih perlu untuk di 
tingkatkan terutama pada mengenai melakukan pembelian ulang 
setelah membeli produk. 
 

Maka perusahaan di sarankan agar dapat lebih merangsang pelanggan agar 

melakukan pembelian ulang setelah membeli produk”.  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat di tarik suatu 

hipotesis sesuai dengan objek penelitian bahwa “Terdapat pengaruh desain produk 

jaket terhadap minat beli konsumen di Natural Blindware Bandung. 

 

1.6 Metodologi penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan metode deskriptif 

dan verivikatif karena metode deskriptif ditujukan untuk mendapatkan gambaran 

tentang karakteristik responden penelitian.  

Menurut Nasir (2007:63) tujuan metode penelitian deskriptif adalah : 

Untuk membuat gambaran atau pelukisan secara sistematis, actual, 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifatserta hubungan fenomena 

yang akan diteliti. 
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Sedangkan metode penelitian Verifikatif Menurut Mashuri (2008:45) 

,yaitu: 

Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila 
dijelaskanuntuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan 
yang telahdilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah 
yang serupadengan kehidupan. 

 

Adapun teknik pengumpulan data Dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data : 

1. Studi Pustaka (Library Research),yaitu penelitian yang didasarkan pada buku-

buku yang dianjurkan, majalah-majalah, dan catatan yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas.  

2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung 

pada perusahaan yang akan diteliti dengan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara :  

a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

Tanya jawab yang berstruktur kepada pihak Natural Blindware 

sehubungan masalah yang diteliti. 

b. Observasi (Observation), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung dengan cara mendatangi Natural 

Blindware dan melakukan analisa seperlunya sehingga penulis dapat 

mengumpulkan data atau keterangaan yang sekiranya dapat mendekati 

pembahasaan. 
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c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan guna memperoleh informasi mengenai tanggapan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk menunjang data-data yang di perlukan penulis melakukan survey 

(pengambilan data) di kantor Natural Blindware Bandung yang beralamat di Jl. 

Dago No. 205 Bandung. Penulis melakukan penelitian ini di mulai dari bulan 

Desember 2013 sampai dengan Maret 2014 

Tabel 1.3 

Jadwal Penelitian 

No Keterangan 
Desember 

2013 
Januari 
 2014 

Februari  
2014 

Maret  
2014 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengumpulan data awal                                 
2 Pengajuan proposal                                 
3 Bimbingan Bab I                                 
4 Bimbingan Bab II                                 
5 Bimbingan Bab III                                 
6 Bimbingan Bab IV                                 
7 Bimbingan Bab V                                 
8 Overall penilitian                                  
9 Acc penelitian                                 
10 Sidang                                 

 


