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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha sekarang ini sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 

semakin tajamnya persaingan dalam dunia usaha. Guna mempertahankan dan 

meningkatkan usaha ditengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut 

mampu menghadapi persaingan yang ada. Selama ini Garut dikenal sebagai salah satu 

produk yang  tidak dapat dipisahkan dari nama Garut, yakni jaket kulit yang terbuat 

dari kulit domba. Toko-toko jaket kulit yang menjual jaket kulit dapat ditemui di 

Jalan Ahmad Yani atau di Jalan Gagaklumayung, Sukaregang, yang merupakan 

sentra industri penyamakan kulit dan produksi produk-produk berbahan baku kulit. 

Hal ini memudahkan untuk para usahawan jaket kulit untuk memproduksi jaket kulit. 

Akan tetapi menciptakan jaket kulit saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan, 

perusahaan jaket kulit harus mempunyai kualitas yang baik agar nyaman untuk 

digunakan. Dari sisi kualitas, jaket kulit buatan perajin di Garut tidak kalah dengan 

jaket kulit keluaran merek-merek ternama dari luar negeri. Pada beberapa kesempatan 

pameran di luar negeri, kualitas jaket kulit dari Garut, menurut konsumen luar negeri, 

bagus dan bisa bersaing dengan buatan luar negeri (Tatang, 2014). Intinya produksi 

jaket kulit di Garut tidak hanya sekedar menciptakan jaket kulit saja akan tetapi 

memproduksi jaket kulit juga harus memiliki bahan kulit yang berkualitas agar bisa 

bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. 

Meningkatnya perusahaan jaket kulit secara tidak langsung dapat membuat 

perusahaan-perusahaan tesebut bersaing sebagai perusahaan yang mampu 

menciptakan suatu merek yang baik dimata konsumen. 

(http://www.sentrajaket.com/perkembangan-jaket-kulit-garut/). Salah satu strategi 

pemasaran yang diterapkan untuk meningkatkan proses keputusan pembelian 

http://www.sentrajaket.com/perkembangan-jaket-kulit-garut/
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konsumen adalah strategi penciptaan atau pemberian merek yang tepat pada produk 

yang diciptakan oleh perusahaan serta menjaga kualitas produk perusahaan. Tri Asih, 

Suharyono dan Dahlan (2012) mengemukakan bahwa merek adalah salah satu 

faktor penting dalam pemasaran karena aktivitas menawarkan dan memperkenalkan 

produk atau jasa tidak terlepas dari merek yang tertera pada produk tersebut. Merek 

bukan hanya sekedar sesuatu yang dapat menampilkan nilai fungsional saja, akan 

tetapi dapat memberikan nilai khusus dibenak konsumen. Dewasa ini menunjukkan 

bahwa merek menjadi pembeda antara produk satu dengan produk lainnya, oleh 

sebab itu merek harus dikelola dengan baik. Mengelola merek yaitu sebuah usaha 

untuk menciptakan suatu asosiasi terhadap merek tersebut sehingga sebuah produk 

atau merek bisa tertanam dibenak konsumen. Hal ini dilakukan oleh perusahaan 

untuk memperoleh citra positif dari konsumen. Menurut Kotler dan Keller 

(2011:332), Citra merek adalah bagaimana persepsi konsumen menganggap atau 

menilai (merek) suatu perusahaan secara aktual, seperti tercermin dalam asosiasi yang 

terjadi dalam memori konsumen. 

Demikian pula halnya dengan kualitas produk menurut Edwin Amanullah 

(2013), mengemukakan bahwa kualitas produk mempunyai peranan sangat penting 

bagi konsumen dalam meningkatkan proses keputusan pembelian. Kualitas produk 

merupakan  keseluruhan atribut yang melekat pada suatu produk, seperti bentuk, rasa, 

mode, kemasan, kehandalan dan sebagainya. Kualitas produk akan berhubungan 

dengan kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan 

konsumen. Supaya mampu bersaing, pemasar harus selalu meningkatkan kualitas 

produknya, agar konsumen tetap melakukan pembelian terhadap merek produk yang 

ditawarkan oleh pemasar. Menurut Kotler dan Keller (2011:49) kualitas produk 

adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

ASTIGA adalah salah satu perusahaan jaket kulit yang telah menjalankan 

strategi penciptaan merek dan melakukan kontrol kualitas produk. Merek ASTIGA 

merupakan kepanjangan dari Asli Ti Garut. Bapak Dean selaku store manager 
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ASTIGA mengatakan mengapa diberi merek ASTIGA, karena alm. H. Yusuf Sofyan 

selaku pemilik perusahaan ini sangat mencintai kota ini dimana beliau dilahirkan di 

kota Garut. Kualitas produk ASTIGA selalu terjaga karena perusahaan ini 

memproduksi bahan bakunya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 

konsumen ASTIGA Garut, mengatakan bahwa apabila mendengarkan kata ASTIGA, 

mereka teringat dengan produk jaket kulit yang memiliki kelas premium dan 

memiliki citra merek yang baik. 

Berikut adalah laporan penjualan ASTIGA dari tahun 2013 sampai 2014. 

Laporan penjualan di bawah ini merupakan gambaran bahwa ASTIGA masih belum 

bisa mempertahankan kenaikan penjualannya. 

Tabel 1.1 

Penjualan ASTIGA periode 2013-2014 

Bulan 
Total Penjualan 

2013 2014 

Selisih 

% 

JAN 266,400,000 184,800,000 44% 

FEB 263,200,000 180,000,000 46% 

MAR 252,000,000 168,000,000 50% 

APR 216,000,000 167,200,000 29% 

MEI 212,000,000 172,000,000 23% 

JUNI 224,000,000 164,000,000 37% 

JULI 222,400,000 153,600,000 45% 

AGST 220,800,000 151,200,000 46% 

SEPT 212,800,000 148,000,000 44% 

OKT 204,800,000 144,000,000 42% 

NOV 192,000,000 140,800,000 36% 

DES 213,600,000 176,800,000 21% 

Total 2,700,000,000 1,950,400,000 38% 

Sumber: Laporan Keuangan ASTIGA 2013-2014 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat adanya penurunan penjualan  terjadi pada 

tahun 2013 ke 2014 yaitu dari Rp. 2.700.000.000 menjadi 1.950.400.000 dengan 

persentase penurunan sebesar 38%. Penurunan yang signifikan terjadi pada bulan 
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maret, dimana terjadi penurunan sebesar 50% dari bulan maret tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2013 penurunan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar Rp. 

192.000.000 dan pada tahun 2014 terjadi pada bulan November sebesar Rp. 

140.800.000. Hal ini diduga karena citra merek ASTIGA belum begitu kuat dimata 

konsumen dan kualitas produk jaket kulit ASTIGA belum konsisten dalam 

mendapatkan bahan bakunya. Atas terjadinya penurunan penjualan tersebut terjadi 

ketidaksesuaian dimana data perkembangan penduduk kota Garut dari tahun 2008-

2012 terjadi peningkatan yang signifikan. Hal tersebut setidaknya akan dapat 

meningkatkan pula proses keputusan pembelian dan meningkatkan penjualan jaket 

kulit Astiga. Berikut tabel perkembangan penduduk kota Garut : 

 ASTIGA menyadari bahwa penjualan yang menurun disebabkan ASTIGA 

belum mampu meningkatkan proses keputusan pembelian yang baik pada konsumen. 

ASTIGA memiliki citra merek dan kualitas produk yang baik di kota Garut dan 

ASTIGA juga berhadapan dengan para pesaingnya. 

 Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti 

hal tersebut lebih lanjut dengan mengambil judul: “Pengaruh Citra Merek Dan 

Kualitas Produk Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen ASTIGA 

Kota Garut”.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perlu untuk 

mengindentifikasi masalah yang muncul. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan 

permasalahan dan memperjelas arah dari penelitian ini yang sesuai dengan judul yang 

telah dikemukakan di atas. Masalah-masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai citra merek ASTIGA Garut? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai kualitas produk ASTIGA Garut? 

3. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian ASTIGA 

Garut? 
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4. Seberapa besar pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap proses 

keputusan pembelian ASTIGA Garut baik secara parsial maupun secara 

bersamaan? 

 

 

1.3  Maksud Dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlakukan sebagai bahan yang dibutuhkan sebagai penyusunan skripsi yang 

akan diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada 

jurusan Manajemen S1, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai citra merek ASTIGA Garut. 

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai kualitas produk ASTIGA 

Garut. 

3. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian 

ASTIGA Garut. 

4. Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen pada ASTIGA Garut. 

 

 1.4 Kegunaan Penelitian  

 Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan praktis 

a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dpat memberikan gagasan 

pemikiran dan masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan khususnya 

dalam bidang pemasaran. 

b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas dalam bidang pemasaran, khususnya mengenai 

masalah tentang citra merek dan kualitas produk terhadap proses keputusan 

pembelian. 
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2. Kegunaan Ilmiah 

a. Hasil pemikiran ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi yang akan mengadakan penelitian lebih jauh dan sebagai 

bahan bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi 

yang membacanya terutama mengenai masalah citra merek dan kualitas 

produk terhadap proses keputusan pembelian. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Menurut Babbie, E dalam Etta dan Sopiah (2010:4) metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif dengan pendekatan kuantitatif karena penulis ingin mendeskripsikan, 

pengaruh sistem informasi manajemen dan sistem distribusi terhadap kinerja 

perusahaan 

Menurut Etta dan Sopiah (2010:21) penelitian deskriptif adalah penelitian 

terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi yang 

meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, 

keadaan, ataupun prosedur Sedangkan metode verifikatif menurut F.C Dane dalam 

Etta dan Sopiah (2010:20) penelitian verifikatif adalah penelitian yang mengecek 

kebenaran hasil penelitian lain pada tempat sama tetapi waktu berbeda. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data. 

 

1.6  Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian untuk skripsi ini dilakukan di Kota Garut (ASTIGA) yang 

beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 320 Garut, Jawa Barat. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan selesai. 


