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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini terbilang banyak dan beraneka ragam usaha yang 

berkembang.Dunia mode pun sekarang dalam luar dan dalam negeri sangat 

berpengaruh bagi masyarakat termasuk mode kacamata dan softlens. Karena 

banyaknya perusahaan atau perorangan yang berminat dalam bisnis optic , 

maka semakin banyak pula perusahaan yang tertarik untuk bergerak dalam 

bidang yang sama. Oleh karena itu, saat ini banyak toko optik bermunculan 

yang memiliki tenaga kerja yang ahli dan berkompeten. 

Perkembangan industri optik di negara kita memang belum begitu nampak, 

hal ini dapat kita lihat dengan tingginya angka import frame (bingkai 

kacamata) dari pada export. Tingginya aktivitas serta banyaknya faktor-faktor 

yang mempengaruhi gangguan tajam penglihatan terhadap seseorang 

mengakibatkan tingginya angka kelainan refraksi, dengan kondisi tersebut 

jelaslah bahwa setiap orang akan memerlukan bingkai kacamata untuk 

meningkatkan tajam penglihatan, perkembangan frame kacamata  bukan 

sebatas hanya pada alat rehabilitasi tajam penglihatan saja, tetapi pada saat ini 

sudah lebih menuju kearah kosmetik atau fashion dan juga penggunaan 

kacamata sudah lebih kearah kesehatan dan keselamatan dari bahaya akibat 

kecelakaan kerja. 

Departemen Perindustrian berusaha meningkatkan perkembangan industri 

optik nasional agar bisa menguasai pangsa pasar lokal yang mencapai Rp 6 

triliun karena sekitar 40% atau sekitar 80 juta orang di Indonesia harus 

menggunakan kacamata (GAPOPIN 2013). Direktur PDO GAPOPIN Thomas 

Soetomo mengatakan, saat ini baru sekitar 30 juta orang Indonesia yang 

menggunakan kacamata. Padahal dari survei yang ada, setidaknya ada sekitar 
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80 juta orang Indonesia yang dinilai layak dan harus menggunakan kacamata. 

Dalam hal ini, pangsa pasar yang bisa digarap hingga tahun lalu baru 

mencapai Rp 2,5 triliun atau rata-rata Rp 75.000 dikali 32 juta orang pengguna 

kacamata. 

Dalam bisnis kacamata optik khususnya di kota Bandung banyak sekali 

persaingan diperusahaan yang bergerak dalam bidang kacamata optik ini. 

Perusahaan yang mempunyai kemampuan daya saing saja yang bisa bertahan, 

persaingan yang selalu muncul dalam dunia bisnis memicu munculnya 

pemikiran-pemikiran baru yang dapat membangun produk atau jasa yang 

memberikan nilai lebih kepada pelanggan yang berdampak pada kepindahan 

penggunaan jasanya. Menurut Kotler (2008:p.18), 

“The marketing concept holds that the key archieving organizational 

goals concists in determining the needs and wants and target markets and 

delivering the desire satisfactions more effectively and efficiently than 

competitors ”. 

Artinya kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah penentuan 

kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan pada pemberian kepuasan 

yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien dari pada pesaing. Apabila 

tidak maka akan berdampak pada berpindahan pelanggan atau menurunnya 

keputusan pembelian. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua perusahaan 

bersaing satu sama lain untuk merebutkan uang konsumen atau keputusan 

konsumen untuk membeli produk perusahaannya dikutip dari Koesworodjati 

(2006:144). 

Mata adalah salah satu dari lima indera yang diberikan sejak lahir. 

Pekerjaan yang paling sederhana dilakukan oleh mata adalah mengetahui 

keadaan lingkungan sekitarnya apakah terang atau gelap. 

Penglihatan yang baik adalah penglihatan yang dihasilkan dari suatu 

bayangan, dari suatu objek yang diterima oleh retina yang ada di mata bagian 

belakang melalui suatu sistem optik. 
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Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian 

belakang mata yang disebut retina. Bentuk bayangan benda yang jatuh di 

retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. 

Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda 

kepada mata. 

Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi 

menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. 

Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih 

untuk memfokuskan bayangan tepat di retina. Tetapi sering pada umumnya 

mata tidak dipelihara dengan baik. Dalam hal ini kami ingin mencoba 

menganalisa sistem yang sedang berjalan di Toko IIT Optikal Bandung 

Toko IIT Optikal Bandung adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam usaha optik yang kegiatannya adalah menjual berbagai jenis barang 

optik seperti kacamata dan softlens. Banyaknya persaingan dalam usaha 

sejenis, memaksa perusahaan berusaha keras dalam memasarkan produknya. 

Untuk itu Toko IIT Optikal Bandung harus terus melakukan perbaikan dalam 

kegiatan pemasarannya. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Toko IIT Optikal Bandung adalah 

tingginya tingkatpersaingan sehingga menyulitkan perusahaan untuk lebih 

berkembang.Strategi yang diterapkan oleh Toko IIT Optikal Bandung dalam 

mencapai laba yang optimal belum tercapai, dikarenakan jumlah pengunjung 

atau konsumen yang berbelanja masih mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan Produk Kacamata Toko IIT Optikal Bandung Tahun 2013 

No. Bulan Jumlah penjualan 

produk kacamata/unit 

Presentase % 

1 Januari 82 9,36% 

2 Februari 71 8,10% 

3 Maret 68 7,76% 

4 April 76 8,68% 

5 Mei 62 7,08% 

6 Juni 73 8,33% 

7 Juli 90 10,27% 

8 Agustus 81 9,25% 

9 September 74 8,45% 

10 Oktober 60 6,85% 

11 November 67 7,65% 

12 Desember 72 8,22% 

Total 876 100% 

Sumber data: TokoIIT Optikal Bandung Tahun 2013 

Tabel 1.2 

Top Brand Index 

Nama Toko Top Brand Index Top (>10%) 

OPTIK MELAWAI 55.10% MASTER BRAND 

OPTIK TUNGGAL 30.20% MASTER BRAND 

OPTIK SEIS 11.10% MASTER BRAND 

OPTIK INAYAH 1.20%  

OPTIK INTERNATIONAL 0.80%  

OPTIK PRIMA 0.70%  

RATA-RATA INDUSTRI 6.00%  

Sumber: Majalah Manajemen April 2012 
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Selain itu penulis juga menduga adanya masalah yang terjadi minat 

pembelian konsumen yang rendah, keputusan pembelian konsumen yang 

kurang baik, kepuasan konsumen setelah membeli, loyalitas konsumen yang 

rendah, pencitraan yang kurang baik , dan kepercayaan konsumen terhadap 

TokoIIT Optikal Bandung yang buruk. Dari hasil penelitian pendahuluan yang 

penulis lakukan terdapat masalah yang ditunjukkan pada tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 

Hasil Penelitian Pendahuluan Mengenai Permasalahan 

Di Toko IIT Optikal Bandung. 

Variabel SS S R TS STS 

Minat membeli 8 9 9 12 12 

Proses kep. 

pembelian 

13 12 14 5 6 

Kepuasan 12 13 8 8 9 

Loyalitas 10 12 11 9 8 

Citra 17 13 10 5 5 

Kepercayaan 15 11 9 6 9 

Sumber: Pengolahan data 2014 

Dari tabel di atas penulis mendapatkan hasil dari perhitungan semua 

variabel dari 50 responden seperti pada tabel 1.3, ternyata minat membeli yang 

ada di Toko IIT Optikal Bandung sangat kurang baik dibandingkan dengan 

faktor lain yang akan ditunjukan pada gambar 1.1 berikut: 
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Gambar 1.1 

Hasil penelitian pendahuluan mengenai permasalahan 

di Toko IIT Optikal Bandung 

 

Sumber: Penelitian pendahuluan IIT Optikal 2014 

Gambar diatas menunjukan persepsi konsumen tentang minat membeli 

dengan jumlah sangat tidak setuju 24 persen dan tidak setuju 24 persen, 

sehingga penulis menemukan bahwa terdapat masalah pada minat pembelian 

konsumen Toko IIT Optikal Bandung. 

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 

yangsesuaidengan keinginan calon konsumen. Poin penting bagi sebuah 

perusahaan untuk dapat 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.Hal ini 

sesuai dengan pendapat menurut Kotler (2009 ;568 dalam Tafan Russuardi) : 
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“Minat beli adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

merencanakan untuk membeli suatu produk”. 

Sebuah perusahaan harus mampu mengenal dan mengetahui apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Swastha dan Irawan 

(2009), 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. 

Permasalahan yang terjadi pada minat pembelian konsumen Toko IIT 

Optikal Bandung  pasti memiliki penyebab. Maka dari itu melalui penelitian 

pendahuluan terhadap persepsi konsumen, peneliti mencoba mencari tahu apa 

penyebab dari masalah tersebut. Penulis menduga terjadi masalah terhadap 

salah satu faktor yaitu: frekuensi berkunjung, kebijakan produk, kebijakan 

harga, customer sevices, citra toko, suasana toko (Store Atmosphere) dan 

kenyamanan toko. Dari hasil penelitian pendahuluan penulis mendapatkan 

penyebab masalah yang akan di tunjukan pada tabel 1.4 berikut: 

 

Tabel 1.4 

Hasil Penelitian Pendahuluan Mengenai Permasalahan 

di Toko IIT Optikal Bandung  

Variabel SS S R TS STS 

Frekuensi 

Berkunjung 

12 10 8 6 4 

Kebijakan Produk 5 7 7 9 12 

Kebijakan Harga 7 8 6 10 9 

Customer Services 10 14 8 3 5 

Citra Toko 11 12 8 5 4 



8 
 

Suasana Toko 12 10 9 3 6 

Kenyamanan 13 9 7 8 3 

Sumber: Pengolahan data 2014 

Dari hasil perhitungan variabel-variabel yang bisa menjadi masalah di atas 

menunjukan bahwa persepsi konsumen tentang kebijakan produk dan 

kebijakan harga Toko IIT Optikal Bandung sangat kurang baik, yang akan di 

tunjukan pada gambar 1.2 berikut: 

Gambar 1.2 

Hasil penelitian pendahuluan mengenai permasalahan 

di Toko IIT Optikal Bandung 

 

 

 

 

Sumber: Penelitian pendahuluan IIT Optikal Bandung 2013 

Gambar di atas menunjukan persepsi konsumen tentang kebijakan produk 

kacamata Toko IIT Optikal Bandung dengan jumlah sangat tidak setuju 24 

persen dan tidak setuju 28 persen, sehingga penulis menemukan bahwa 

terdapat masalah pada produk di Toko IIT Optikal Bandung. 

Menurut Kotler & Keller (2012:4) mendefinisikan produk adalah :  

“Segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan 

atau kebutuhan konsumen”. 

Menurut Fandy Tjiptono, Ph.D dan Gregorius Chandra (2002:95): 

“ Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan”. 
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Gambar 1.3 

Hasil penelitian pendahuluan mengenai permasalahan 

Di Toko IIT Optikal Bandung 

 

 

 

\ 

Sumber: Penelitian pendahuluan IIT Optikal Bandung 2014 

Gambar di atas menunjukan persepsi konsumen tentang kebijakan harga 

TokoIIT Optikal Bandung dengan jumlah sangat tidak setuju 22,5 persen dan 

tidak setuju 25 persen, sehingga penulis menemukan bahwa terdapat masalah 

pada harga di Toko IIT Optikal Bandung. 

Istilah harga tidaklah asing lagi bagi semua orang,namun kemajuan akan 

ekonomi membuat harga mempunyai istilah lain seperti dalam layanan jasa 

bank,harga disebut juga dengan bunga dan dalam bisnis akuntansi,periklanan, 

dan konsultan disebut fee. Harga tercipta biasanya dari adanya tawar-menawar 

semua para penjual dengan pembeli,setelah terciptanya kesepakatan harga. 

Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan sedangkan unsure lainnya,hanya merupakan unsur 

biaya saja. Harga mempengaruhi tingka penjualan,tingkat keuntungan , market 

share yang dapat dicapai  oleh perusahaan. Menurut Swastha dan Sukotjo 

(2011:211)  “Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya”. 

Dari uraian di atas maka solusi dari permasalahan yang di hadapi oleh 

TokoIIT Optikal Bandung mengenai minat pembelian konsumen yang rendah 

dapat di atasi.  Dari hasil penelitian pendahuluan penulis, solusi yang tepat 

adalah meningkatkan kebijakan produk dan kebijakan hargakacamatapada 
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Toko IIT Optikal Bandung. Jika produk kacamatadan kebijakan harga Toko 

IIT Optikal Bandung meningkat atau baik maka dapat membantu memperbaiki 

persepsi konsumen dan dapat membantu  meningkatkan minat beli konsumen 

di Toko IIT Optikal Bandung. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Pengaruh Kebijakan Produk 

dan Kebijakan Harga terhadap Minat Beli Kacamata pada Toko IIT 

Optikal Bandung”. (suatu survey pada pelanggan Toko IIT Optikal 

Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Departemen Perindustrian berusaha meningkatkan perkembangan industri 

optik nasional agar bisa menguasai pangsa pasar lokal yang mencapai Rp 6 

triliun karena sekitar 40% atau sekitar 80 juta orang di Indonesia harus 

menggunakan kacamata (GAPOPIN 2013). Direktur PDO GAPOPIN Thomas 

Soetomo mengatakan, saat ini baru sekitar 30 juta orang Indonesia yang 

menggunakan kacamata. Padahal dari survei yang ada, setidaknya ada sekitar 

80 juta orang Indonesia yang dinilai layak dan harus menggunakan kacamata. 

Dalam hal ini, pangsa pasar yang bisa digarap hingga tahun lalu baru 

mencapai Rp 2,5 triliun atau rata-rata Rp 75.000 dikali 32 juta orang pengguna 

kacamata. 

Persaingan kompetitif dalam bidang optik seiring dengan meningkatnya 

permintaan masyarakat terhadap kacamata untuk kesehatan dan lifestyle terus 

meningkat sehingga banyak produsen yang berlomba-lomba membuat produk 

dengan model-model kacamata yang menarik dan baik digunakan untuk 

kesehatan dan lifestyle. 

Penetapan harga harus dinilai dari kekuatan dan kinerja atribut produk 

yang dimilikinya semakin kuat dan baik atribut tersebut dan semakin memiliki 

tempat khusus dimata konsumen maka semakin mudah melakukan penetapan 
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harga karena konsumen akan terus mencari produk yang ditawarkan dan tidak 

akan beralih ke pesaing. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan produk dan harga terhadap minat 

beli, maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini diantaranya: 

1. Bagaimana pengaruh kebijakan produk pada minat beli konsumen pada 

Toko IIT Optikal? 

2. Bagaimana pengaruh kebijakan harga pada minat beli konsumen pada 

Toko IIT Optikal? 

3. Bagaimana pengaruh kebijakan produk dan kebijakan harga terhadap 

minat beli pada Toko IIT Optikal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang 

berhubungan desain produk kacamata dan minat beli konsumen pada TokoIIT 

Optikal guna penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sarjana pada jurusan manajemen S1 program fakultas bisnis 

dan manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan produk pada minat beli konsumen 

pada Toko IIT Optikal 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan harga pada minat beli konsumen 

pada Toko IIT Optikal 

3. Untuk mengetahui pengaruh desain produk dan kebijakan harga terhadap 

minat beli pada Toko IIT Optikal 

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. 
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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 Metodologi peneletian 

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan metode deskriptif 

karena metodedeskriptif ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang 

karakteristik responden penelitian. 

Metode  Deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah sebagai  berikut: 

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

Jadi, metode penelitian deskriptif adalah metode yang melihat dan 

menggambarkan keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat 

dengan cara mengumpulkan data dari perusahaan, menganalisanya dan 

akhirnya mengambil suatu kesimpulan. 

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

langsung 

pada perusahaan yang akan diteliti dengan teknik pengumpulan data yang 

dilakukansecara : 

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

melakukan Tanya jawab yang berstruktur kepada pihak TokoIIT Optikal 

sehubungan masalah yang diteliti. 

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

mengadakan pengamatan langsung dengan cara mendatangi TokoIIT Optikal 

dan melakukan analisa seperlunya sehingga penulis dapat mengumpulkan data 

atau keterangaan yang sekiranya dapat mendekati pembahasaan. 

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan guna memperoleh informasi mengenai tanggapan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Untuk menunjang data-data yang di perlukan penulis melakukan survey 

(pengambilandata) di Toko IIT Optikal Bandung yang beralamat di Jl.Terusan 

Buah Batu No.71 D Bandung. Penulis melakukan penelitian ini di mulai dari 

bulan Januari 2013 sampai dengan selesai. 


