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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bandung ini sudah dikenal sebagai kota pariwisata yang di dalamnya

terdapat banyak pelaku-pelaku bisnis,salah satunya dalam bisnis industry clothing.

Persaingan clothing sekarang ini sangat ketat. Hal ini dapat dibuktikan dengan lebih

banyaknya jumlah penawaran dibandingkan dengan jumlah permintaan. Bisa dilihat

dari beragamnya merek clothing di kota Bandung ini, banyaknya pesaing baru yang

berjualan secara online dan juga serbuan dari merek-merek buatan China. Di kota

Bandung pendiri dari clothing tersebut banyak dari sekumpulan anak-anak muda

yang memiliki ide kreatif dalam mendesain dan memproduksi sesuatu yang

menghasilkan sebuah produk yang banyak diminati. Kondisi tersebut menuntut setiap

perusahaan untuk dapat menentukan strategi-stategi serta kebijakan-kebijakan agar

dapat memenangkan persaingan.

Usaha di sektor industry fashion di kota Bandung ini memang kian hari kian

menunjukan data dan fakta yang tertera pada table 1.1, bahkan pemerintah daerah

telah menetapkan sektor industry fashion ini sebagai bagian penting dari sumber

pendapatan daerah dan telah dicanangkan sebagai primadona andalan pondasi

ekonomi kreatif Jawa Barat. Sementara itu ketua Kreatif Independent Clothing

Komunity (KICK) Tb Fiki C. Satari menjelaskan, jumlah pelaku usaha clothing di

kota Bandung saat ini mencapai 400 pelaku.

(http://bandungcreativecityblog.wordpress.com/tag/clothing)
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Tabel 1.1

Jenis Industri Kreatif Fashion di Kota Bandung

(Sumber: sixtydegree magazine 2010, http://kompas.com/)

Menurut Tjiptono (2008:95) pengertian produk adalah ”Segala sesuatu yang

dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan,

atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang

bersangkutan”.

Hal ini menuntut semua perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak di

bidang retail untuk berpikir lebih jauh ke depan dan menciptakan strategi yang lebih

tepat agar dapat menarik minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Untuk dapat mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan pengembangan terhadap

produk yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan oleh para konsumen yang selalu

tergerak untuk mengikuti perkembangan jaman. Menurut Kotler (2008:439)

konsumen tidak hanya memperhatikan penampilan luar produknya tetapi konsumen

pun selalu memperhitungkan mutu serta kualitas yang sesuai dengan harga yang

harus mereka bayar. Apabila perusahaan tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh

pasar maka akan menyebabkan perusahaan kehilangan konsumen yang telah

Jenis

usaha

Tahun

(1997-

1998)

Tahun

2007

Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

Tahun

2011

Distro 5-7 Gerai 200 Gerai 350 Gerai 400 Gerai 450 Gerai 480Gerai

Clothing

shop
20 Gerai 50 Gerai 50 Gerai 50 Gerai 60  Gerai 80Gerai

Factoury

outlet
20  Gerai 55 Gerai 70 Gerai 80 Gerai 85 Gerai 90Gerai
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diraihnya. Banyaknya pesaing memberikan konsumen pilihan untuk dapat memilih

mana produk yang terbaik untuk mereka.

Vocuz Evolute merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang

industri clothing yang menawarkan produk-produk utama seperti kemeja dan flannel.

Kendala yang terjadi disini ialah terlalu cepatnya perputaran siklus dari fashion itu

sendiri, karena terlalu banyaknya pesaing maka pasar cepat sekali untuk jenuh.

Konsumen akan sangat membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya

sebelum membeli. Di samping itu ada juga sebagian konsumen yang sulit untuk

mengikuti perkembangan jaman maupun menerima produk jenis baru. Oleh karena

itu Vocuz Evolute harus bisa mengatur strategi agar tidak kehilangan para

konsumennya, salah satu cara ialah dengan melakukan pengembangan produk.

Pengertian pengembangan produk menurut Kotler dan Amstrong (2008:70)

yang menyatakan yaitu “Strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan

produk modifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada sekarang,

pengembangan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa

ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif”.

Dalam pengembangan produknya yang dilakukan Vocuz Evolute adalah

dengan menambah varian katalog seperti t-shirt, celana, topi, dan tas. Menurut Kotler

dan Keller (2008:392) pengertian pengembangan produk adalah “Berupa usaha

perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan pengembangan produk baru atau yang

diperbaiki untuk pasar dewasa ini”.

Vocuz Evolute melakukan strategi pengembangan produk karena melihat

permintaan atau pangsa pasar yang berbeda-beda keinginannya. Vocuz Evolute

berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan semaksimal

mungkin yaitu dengan memproduksi produknya dengan khas tersendiri, kuantiti yang

terbatas serta mengembangkan produknya supaya mempunyai keunggulan tersendiri

hingga dapat memenangkan persaingan.
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Tabel 1.2

Data Jumlah Transaksi Penjualan Vocuz Evolute periode 2013-2014

Tahun Bulan
Tahun 2013-2014

(Pcs)

2013

Oktober 132

November 107

Desember 162

2014

Januari 124

Februari 113

Maret 107

April 117

Mei 105

Juni 104

Juli 173

Agustus 115

September 109

Jumlah 1.469

Sumber: Vocuz Evolute

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa data jumlah transaksi pembelian

produk Vocuz Evolute untuk tahun 2013-2014 diperoleh sebesar 1.469 Pcs dan

cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai pelaksanaan pengembangan produk pada Vocuz Evolute dan

menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH

PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN

PADA VOCUZ EVOLUTE”.
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1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan produk yang dilakukan oleh Vocuz Evolute?

2. Bagaimana minat beli konsumen pada Vocuz Evolute?

3. Seberapa besar pengaruh pengembangan produk terhadap minat beli

konsumen pada Vocuz Evolute?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan produk yang dilakukan oleh

Vocuz Evolute.

2. Untuk mengetahui bagaimana minat beli konsumen pada Vocuz Evolute.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengembangan produk terhadap

minat beli konsumen pada Vocuz Evolute.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Selain untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi

penelitian ini juga diharapkan dapat member informasi-informasi yang hasilnya dapat

memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan

masukan yang dapat dipakai sebagai bahan koreksi dan evaluasi serta

membantu dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan khususnya

dalam melakukan pengembangan produk terhadap daya tarik minat beli

konsumen.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan

informasi bagi pembaca dan menambah referensi bagi para peneliti lain yang
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melakukan penelitian tentang pengembangan produk sehingga kekurangan

dari tulisan ini dapat diperbaiki.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperoleh kajian ilmu pengetahuan yang telah di dapat

selama perkuliahan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan penulis tentang seluk beluk pengembangan produk.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dunia bisnis sekarang ini sudah semakin ketat, terutama dalam bisnis industri

fashion yang saat ini sudah semakin banyak pesaing yang bermunculan khususnya di

kota Bandung. Agar suatu perusahaan dapat terus berjalan maka perusahaan tersebut

harus dapat menjaga kelangsungan hidup usahanya tetapi apabila ingin berkembang

dan maju maka perusahaan harus bisa melakukan pengembangan produk sesuai

dengan apa yang dibutuhkan pasar sehingga bisa menumbuhkan daya tarik minat beli

konsumen.

Kegiatan pengembangan produk harus melalui tahapan tertentu yang dapat

menekan resiko sekecil mungkin. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengembangan

produk itu membutuhkan sarana yang relatif besar. Adapun tahapan yang di maksud

terdiri dari 8 tahap menurut Kotler dan Amstrong (2008:392), yaitu:

1. Penggalian Ide

Pengembangan produk baru dimulai dengan penggalian ide yaitu pencarian

ide produk baru secara sistematis. Sumber utama ide produk baru meliputi

sumber internal, pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lain.

2. Penyaringan Ide

Tujuan penggalian ide adalah untuk menciptakan ide yang banyak sekali.

Tujuan langkah selanjutnya adalah mengurangi jumlah tersebut. Tahap

pertama pengurangan jumlah ide adalah penyaringan ide yang membantu

menyaring ide produk yang baik dan membuang ide yang buruk secepat

mungkin. Biaya pengembangan produk berkembang secara singkat di tahap-



7

tahap selanjutnya. Jadi perusahaan hanya menginginkan ide-ide produk yang

akhirnya menjadi produk yang menguntungkan.

3. Pengembangan dan Pengujian Konsep

Ide yang menarik harus dikembangkan menjadi konsep produk. Membedakan

ide produk konsep produk dan citra produk merupakan hal yang sangat

penting. Ide produk adalah ide mengenai produk yang mungkin yang

dipandang oleh perusahaan dapat ditawarkan kepada masyarakat. Konsep

produk adalah versi rinci ide-ide yang dinyatakan dalam istilah yang dapat

dimengerti oleh konsumen. Citra produk adalah cara konsumen memandang

suatu produk sebenarnya atau produk potensial.

4. Pengembangan Strategi Pemasaran

Dalam tahap ini perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi,

dimana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Dalam

melakukan pengembangan strategi pemasaran ada 3 bagian pokok, yaitu:

a. Menjelaskan ukuran struktur, perilaku pasar sasaran, posisiproduk

yang direncanakan, penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan

dari lima tahun pertama.

b. Menggambarkan harga, strategi distribusi, dan anggaran perusahaan

yang direncanakan untuk produk tersebut dalam tahun pertama.

c. Menjelaskan jumlah penjualan, sasaran laba, dan strategi pemasaran

selanjutnya.

5. Analisis Bisnis

Segera setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi

pemasarannya, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal

tersebut. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan dapat melihat angka

penjualan historis produk sejenis dan melakukan survei untuk mengetahui

opini pasar. Perusahaan tersebut dapat memperkirakan menjualan minimum

dan maksimum untuk memperkirakan jangkauan risiko. Setelah

mempersiapkan ramalan penjualan manajeman dapat memperkirakan biaya
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dan laba yang diharapkan dari produk tersebut, yang memasukan biaya-biaya

pemasaran, penelitian, pengembangan, akuntansi, dan keuangan.

6. Pengembangan Produk

Setelah usaha produk dinyatakan layak untuk dikembangkan menurut analisis

usaha, maka konsep produk tersebut selanjutnya direalisasikan dan dibuat

prototype produk. Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh prototype produk

dimana produk diketahui konsumen sebagai suatu perwujudan pokok dari

konsep produk yang telah dinyatakan sebelumnya. Jadi pelaksanaan

pengembangan produk baru harus konsisten dengan produk awal yang telah

diuji sebelumnya.

7. Uji pasar

Sasaran produk uji coba pasar adalah mempelajari bagaimana konsumen dan

distributor dalam menangani penggunaan dan pembelian kembali produk

aktual terhadap produk baru. Selain itu, perusahaan juga dapat mempelajari

risiko yang akan dihadapi dikemudian hari serta dapat memperluas pasar yang

sesungguhnya. Tidak semua perusahaan melakukan uji coba pasar hal-hal

yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

a. Produk baru yang dihasilkan biasanya menggunakan siklus hidup yang

pendek.

b. Kesempatan untuk memenangkan persaingan sangat penting karena

produk baru yang berhasil di pasar biasanya sangat mudah ditiru.

c. Harga kemasan dan promosi telah ditetapkan.

d. Volume penjualan dan keuntungan yang dihasilkan kecil sekali

sehingga tidak mampu menutup biaya jika dilakukan tahap uji coba

pasar.

8. Komersialisasi

Pada tahap ini meliputi empat keputusan antara lain:

a. Kapan (when), waktu peluncuran produk baru merupakan saat yang

paling kritis sehingga memerlukan perhatian yang seksama. Salah satu
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faktor yang mempengaruhi peluncuran produk baru adalah sifat dari

produk itu sendiri dalam menghadapi persaingan dari perusahaan lain.

b. Dimana (where), perusahaan dapat menentukan apakah produk baru

itu akan dipasarkan secara regional, nasional, atau internasional.

Pemilihan daerah pemasaran ini dilaksanakan berdasar potensi pasar

reputasi tempat, dan penetrasi pasar.

c. Siapa (who), perusahaan harus menentukan terlebih dahulu siapa

kelompok pembeli potensial yang akan dijadikan sasaran  promosi dan

distribusi produk mengenai gambaran pembeli potensial ditentukan

pada pengujian pasar sebelumnya.

d. Bagaiman (how), perusahaan perlu membuat perencanaan bagaimana

produk baru akan diperkenalkan ke pasar. Anggaran pemasaran perlu

diperhitungkan serta dialokasikan sebaik mungkin menurut jadwal

atau waktu pembagian kegiatan.

Dalam menarik atau menumbuhkan minat beli konsumen terlebih dahulu

pemasar harus memahami bagaimana konsumen berkeputusan. Minat beli konsumen

dapat didefinisikan menurut Kotler (2008:568) “Minat beli adalah tahapan yang

dilakukan oleh konsumen sebelum merencanakan untuk membeli suatu produk”.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Idrus (2011), minat beli konsumen

dapat dipengaruhi oleh pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan tetapi

terdapat beberapa indikator yang berdasarkan tanggapan responden masih perlu untuk

ditingkatkan terutama mengenai pembelian ulang setelah membeli produk, maka

perusahaan disarankan 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 positif antara

pengembangan produk terhadap minat beli konsumen pada Vocuz Evolute”.
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1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan metode deskriptif karena

metode deskriptif ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik

responden penelitian. Menurut Nazir (2009:63) tujuan metode penelitian deskriptif

adalah untuk membuat gambaran atau pelukisan secara sistematis, aktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti. 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 Vocuz Evolute

sehubungan masalah yang diteliti.

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

mengadakan pengamatan langsung dengan cara mendatangi Vocuz

Evolute 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.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk menunjang data-data yang diperlukan penulis melakukan survei

(pengambilan data) di kantor Vocuz Evolute yang beralamat  di Jl. Parasitologi No.10
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Bandung dan Shophouse Jl. Geusan Ulun No. 1 Bandung. Penulis melakukan

penelitian ini di mulai dari bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai.


