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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha sekarang ini semakin tajam dengan semakin 

banyaknya persaingan. Oleh karena itu pihak manajemen dituntut untuk 

meningkatkan kemampuannya memanfaatkan segala sumber daya yang 

dimilikinya seefisien dan seoptimal mungkin, sehingga tujuan dari perusahaan 

diantaranya adalah mempertahankan keberadaan hidupnya, mencapai tingkat 

keuntungan secara optimal serta mengadakan ekspansi usaha bila perlu. Hal 

itu dapat dicapai dengan tingkat biaya yang tinggi sehingga perusahaan akan 

dapat meningkatkan persaingan yang sehat dengan perusahaan-perusahaan 

yang lain. Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi yang ditandai 

dengan banyaknya penemuan baru disegala bidang terutama dalam bidang 

industri ini merupakan tantangan bagi perusahaan di dalam memacu 

pertumbuhannya. 

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa dalam melakukan 

pembelian banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. 

Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

mempengaruhi proses keputusan untuk membeli suatu produk bagi seseorang 

konsumen. Dalam hal persaingan yang dihadapi oleh kebanyakan perusahaan 

dalam berbagai industri tampaknya semakin ketat, perebutan tempat dihati 

konsumen akan mempengaruhi kebutuhan mereka di pasar. Perusahaan akan 
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mendapatkan tempat dihati konsumen bila segala sesuatu yang ditawarkan 

sesuai dengan yang mereka kehendaki. Oleh karena itu pemahaman yang 

sungguh-sungguh tentang perilaku konsumen sangat dituntut oleh produsen.  

Inti pokok keberhasilan suatu perusahaan barang/produk adalah 

bagaimana perusahaan tersebut mengelola barang/produk yang secara prinsip 

memerlukan manajemen profesional pada pemasaran, operasi maupun sumber 

daya manusia, integrasi unsur-unsur tersebut akan menjadi kunci keberhasilan 

perusahaan barang/produk untuk meningkatkan performansi. Kualitas 

merupakan titik awal dalam merebut pangsa pasar sehingga tingkat kepuasan 

tidak hanya perlu dipertahankan tetapi juga harus ditingkatkan untuk 

menghadapi persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu swalayan dituntut 

untuk mampu menggerakkan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan dari 

berbagai kelompok tenaga profesional, semi profesional dan tenaga non 

profesional yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

Kepuasan konsumen akan menjadi dasar pengembangan berbagai model 

perilaku pembeli. Selain itu kepuasan konsumen menjadi pedoman untuk 

mengarahkan seluruh organisasi ke arah pemenuhan kebutuhan konsumen 

sehingga menjadi sumber keunggulan daya saing yang berkelanjutan. 

Konsumen memang harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas akan 

meninggalkan perusahaan dan menjadi konsumen pesaing.                  Hal ini 

akan menyebabkan penurunan penjualan dan pada akhirnya akan menurunkan 

laba bahkan kerugian. 
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Tuntutan konsumen yang semakin besar dalam menginginkan suatu 

produk atau jasa yang berkualitas dengan harga murah, kecepatan 

penyampaian, fleksibilitas dan layanan purna jual merupakan syarat utama 

yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kenyataan tersebut membuktikan 

bahwa kepuasan konsumen menjadi kunci keberhasilan dalam memasarkan 

suatu produk. Kepuasan tersebut menunjukkan suatu perasaan senang atau 

kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/ kesannya 

terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya (Kotler, 

2002:42). Berdasarkan kondisi tersebut maka kualitas produk menjadi 

pertimbangan bagi konsumen dalam penetapan produk yang akan dibeli atau 

dikonsumsi. 

Masalah kualitas produk merupakan sesuatu hal yang amat penting 

dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas 

perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 

dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengendalian atas 

kualitas tidak saja melaksanakan pengendalian sebelum terjadi kesalahan 

tetapi juga melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan secara efektif untuk 

menanggulangi atau menjaga kesalahan yang telah terjadi, dalam usaha 

pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas perusahaan 

untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat 

dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan, dimana hal tersebut erat 
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kaitannya dengan usaha-usaha perusahaan dalam rangka untuk menciptakan 

kepuasan konsumen secara maksimal. Pengendalian kualitas merupakan suatu 

aktivitas (manajemen perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar 

kualitas produk (dan jasa) perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang 

telah direncanakan dalam usaha memberikan kepuasan kepada konsumen 

(Heizer dan Render, 2004:239). 

Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa konsumen merasa puas 

setelah melakukan pembelian produk. Dengan melihat penjelasan tersebut di 

atas, maka jelaslah betapa pentingnya untuk mempelajari mengenai kualitas 

produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Pada sisi yang lain dapat 

membuktikan bahwa perusahaan dapat memberikan jaminan atas tingkat 

kepuasan konsumen yang pada akhirnya mampu meningkatkan permintaan 

akan produk. Namun demikian yang perlu pembuktian apakah dengan kualitas 

produk yang ditawarkan selama ini mampu memberikan kepuasan kepada para 

konsumen. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Kepuasan Pembeli 

Terhadap Kualitas Produk Agar-Agar Merek Srigunting” 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah adalah: Bagaimana tingkat kepuasan pembeli terhadap 

kualitas produk agar-agar merek Srigunting Randu Agung Malang ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis tingkat kepuasan pembeli terhadap kualitas produk agar-

agar merek Srigunting Randu Agung Malang. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat berharga dalam menerapkan teori-teori dalam 

manajemen pemasaran ke dalam dunia praktik. Eksplorasi lebih dalam 

atas beberapa praktik pemasaran yang dilakukan perusahaan akan 

memberikan cakrawala pandang yang baru guna pengembangan dimasa 

yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan agar-agar Srigunting Randu Agung Malang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

manajemen perusahaan dalam usaha untuk memberikan jaminan 

kepuasan konsumen melalui peningkatan atas kualitas produk. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dokumentasi hasil 

penelitian dalam bidang pemasaran, khususnya mengenai peningkatan 

kepuasan konsumen melalui jaminan kualitas produk. 

4. Bagi Pihak Lain 

Diharapakan dapat  dijadikan sebagai bahan perbandingan atau referensi 

bagi pihak-pihak lain yang merasa tertarik di bidang ini. 


