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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Batik merupakan warisan budaya yang mengungkapkan ciri khas 

negara Indonesia. Akan tetapi, kesadaran untuk melestarikan dan menjaga 

keaslian budaya dalam negeri masih dipandang sebelah mata oleh generasi 

muda. 

Indonesia sedang mengalami kendala yang cukup serius di era 

globalisasi ini. Semenjak diterapkan era perdagangan bebas, banyak produk 

dari luar negeri (impor) yang membanjiri pasar nasional. Kalah bersaingnya 

produk dalam negeri di negara sendiri membuat para pelaku bisnis di 

Indonesia harus paham mengenai dasar keputusan pembelian generasi muda 

langgas yang akan menjadi generasi penerus bangsa. 

Langgas merujuk kepada Generasi Millenials atau Gen Y, yaitu 

generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai tahun 2000 yang saat ini 

berusia 16 hingga 36 Tahun. Generasi langgas atau yang biasa dikenal dengan 

generasi Y adalah generasi bebas.Generasi ini besar dengan adanya kemajuan 

teknologi, informasi, kebebasan untuk memilih dan lainnya. Generasi ini pula 

bebas dalam menentukan ingin menjadi seperti apa dia kelak. 

Di era globalisasi sekarang ini, banyak masyarakat indonesia 

khususnya generasi milenial atau generasi langgas yang menggunakan pakaian 

dengan mengikuti gaya orang barat. Berdasarkan artikel Kompasiana yang 
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ditulis oleh Amilatun Najikha yang megatakan, Seiring berkembangnya arus 

globalisasi saat ini membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan 

kebudayaan mereka sendiri terutama di kalangan remaja, karena banyak 

remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya 

yang kuno, salah satunya dalam bidang berpakaian.  Hal ini disebabkan karena 

semakin pesatnya arus modernisasi di Indonesia memudahkan pengaruh 

perubahan sosial pola pemikiran masyarakat Indonesia yang awalnya 

tradisional menjadi modern, peristiwa ini sebenarnya memberikan dampak 

positif dan negatif dalam perkembangan di era milenial ini.  Modernisasi 

adalah proses masa kini atau menuju masyarakat modern, dalam hal ini 

menyebabkan sebuah tantangan yang membawa pengaruh bangsa Indonesia 

kepada perilaku peniruan budaya barat, hal ini terjadi pada generasi milenial 

yang kini lebih menyukai produk luar negeri daripada dalam negeri. Pada 

dasarnya masyarakat memakai baju panjang, memakai batik, jarik, dan kebaya 

sebagai ciri khas budaya lokal. Tetapi saat ini masyarakat Indonesia cenderung 

menggunakan pakaian dengan meniru-nirukan gaya orang barat, sedangkan 

produk sendiri kebaya atau batik mulai ditinggalkan, hal ini berawal ketika 

bangsa Eropa melakukan kolonialisasi di Indonesia yang membuat masyarakat 

peka terhadap gaya mode terlebih-lebih perkembangan teknologi informasi 

saat ini yang menjadi peluang bangsa Indonesia untuk melakukan peniruan 

terhadap mode berpakaian bangsa barat (Hanitzch, 2011, hal. 307). 
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Keputusan pembelian seseorang untuk membeli suatu  produk dapat 

dikatakan menjadi hal yang menarik, karena  setiap orang memiliki pandangan 

dan  sikap yang berbeda-beda  terhadap suatu objek. Pesatnya pertumbuhan  

industri pakaian di Indonesia memberikan dampak tingkat persaingannya  

antar  perusahaan  menjadi  sangat  ketat,  tidak  terkecuali  untuk  industri  

batik.  

Penjual  batik  terus  berlomba  untuk melakukan modifikasi  terhadap  

produk  yang mereka  buat. Hal  ini  terlihat  dari  semakin  banyaknya  ragam 

merek dan model batik yang ada. Faktor yang sering konsumen 

pertimbangkan  dalam memutuskan pilihan produk batik yaitu inovasi produk 

tersebut.  Selain  itu,  produsen  batik  juga  harus  menerapkan  promosi  yang  

dapat  menarik konsumen  untuk membeli  produk mereka. Semakin  besarnya  

produk  yang  terdapat  kesamaan dalam  bentuk,  fungsi,  dan  keunggulan  

yang  lain membuat  para  produsen  harus meningkatkan kinerja  penjualan  

produknya  untuk  dapat  bersaing  dengan  produsen  lainnya.  (Andini  &  

Rahardjo, 2012). 

 Inovasi merupakan  produk  atau  jasa yang  diubah  dengan 

memberikan  perbedaan  terhadap produk sebelumnya. Promosi  lebih 

mengutamakan komunikasi dimana suatu perusahaan dapat menjalin  

hubungan  baik  dengan  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dan  masyarakat  

di  waktu sekarang maupun di masa yang akan datang  (Kotler & Armstrong, 

2006). Di dalam persaingan usaha  yang  semakin  sengit  saat  ini,  setiap  

perusahaan  yang  ingin menjadi  nomor  satu  dalam persaingan  pasar  akan  
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memusatkan  perhatian  pada  srategi  yang  dijalankannya  untuk memasarkan 

produknya. Produk-produk yang disebarkan dibuat dengan proses yang   

memiliki kualitas  dan  ditambahkan  beberapa  keistimewaan  yang  mampu  

menarik  perhatian  calon konsumen.  Dalam  memutuskan  untuk  melakukan  

pembelian,  konsumen sebelumnya akan mempertimbangkan  berbagai macam  

hal  dari  produk  yang  akan  dibelinya. Mulai  dari  inovasi dari  produk  

tersebut,  bagaimana  cara  perusahaan mempromosikan  produk  tersebut,  

kemudian kinerja  pemasaran  dari  produk  tersebut  dalam  persaingan  

dengan  perusahaan  yang  lain.  

Keputusan  Pembelian  adalah  sebuah  proses  nyata  dari  seseorang  

yang  ingin  membeli  suatu produk  atau  tidak.Keputusan pembelian 

diartikan sebagai perilaku yang timbul karena adanya rangsangan atau 

hubungan dari pihak lain (Kotler, 2011). Berbagai hal dapat memengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk, salah 

satunya adalah cara memandang suatu produk (persepsi). 

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam 

memeragakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, 

ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut 

produk lainnya (Kotler dan Amstrong, 2012). 

Keputusan pembelian generasi muda langgas terbentuk dari persepsi 

mereka bahwa produk asal luar negeri selalu memiliki kualitas yang lebih 

bagus dibanding produk dalam negeri. Generasi langgas cenderung lebih 
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bangga jika memakai merek tertentu, sehingga mereka lebih senang 

mengonsumsi produk-produk luar negeri. 

Memasuki era generasi muda langgas saat ini, salah satu yang dapat 

memengaruhi keputusan pembelian produk adalah dengan melakukan inovasi 

produk. Dahulu, batik hanya dipakai untuk kalangan-kalangan tertentu. 

Banyak generasi muda menganggap produk batik masih kuno, monoton, dan 

tidak sesuai dengan gaya kalangan anak muda. Akan tetapi, beralihnya jaman 

membuat pengrajin batik mulai berlomba-lomba membuat inovasi batik 

modern yang terkesan lebih kasual dan stylist untuk membuat generasi anak-

anak muda langgas mencintai batik produksi dalam negeri. 

Batik Pekalongan termasuk kesenian batik yang terkenal di Indonesia, 

bahkan hingga mancanegara sudah mengenal jenis batik dari daerah ini. Dan 

jika ada salah satu daerah yang dijuluki sebagai Kampung Batik Indonesia 

maka itu adalah kota Pekalongan. Batik Pekalongan merupakan batik pesisir 

yang paling kaya akan warna. Batik Pekalongan menggambarkan ciri 

kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi pengaruh budaya luar 

dan juga mampu mengadaptasi pengaruh batik pedalaman. 

Sejarah batik Pekalongan tak lepas dari adanya pengaruh baik dari daerah 

lain maupun pengaruh dari luar. Pengaruh-pengaruh tersebut semakin 

memperkaya keanekaragaman batik Pekalongan itu sendiri. 

Beralih dari model batik yang terkesan kaku, kini pengrajin batik 

membuat inovasi terbaru. Dari segi fashion, saat ini batik sudah 

bertransformasi menjadi baju kasual dan memiliki model kekinian. Batik juga 

http://batikdan.blogspot.com/2015/04/batik-pekalongan.html
http://batikdan.blogspot.com/2011/06/batik.html
http://batikdan.blogspot.com/2015/04/batik-pesisir.html
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sekarang tidak hanya ditemui pada produk baju, tetapi sekarang sudah 

merambat menjadi bentuk aksesoris bernuansa batik seperti anting-anting, 

sepatu, sarung, maupun tas. 

Penelitian  yang  dilakukan Rajput,  et.al.  (2012:485) menunjukkan  

bahwa harga berpengaruh positif terhadap perilaku membeli di Pakistan.  

Harga memiliki pengaruh  yang  besar  terhadap  konsumen  untuk  membeli.  

Setiap  konsumen membutuhkan lebih banyak bentuk diskon atau potongan 

harga dan paket barang dengan harga yang murah. 

Selain  harga, faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keputusan  

pembelian adalah  Promosi.  Promosi  merupakan  faktor  penting  dalam  

mewujudkan  tujuan penjualan  suatu  perusahaan.  Dengan  promosi  

perusahaan  dapat mengkomunikasikan  produk  kepada  konsumen.  

Keunggulan-keunggulan  dari produk  dapat  diketahui  oleh  konsumen  dan  

bisa  membuat  konsumen  tertarik untuk mencoba  dan  kemudian  akan 

mengambil  keputusan  untuk membeli  suatu produk  tersebut.  Menurut  

Swasta  dan  Irawan  (2005:  349)  promosi  pada hakikatnya adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong permintaan,  yang  

dimaksud  komunikasi  pemasaran  adalah  aktivitas  pemasaran yang  

berusaha  menyebarkan  informasi,  mempengaruhi  dan  atau  mengingatkan 

pasar  sasaran  atas  perusahaan  dan  pada  produknya  agar  bersedia  

menerima, membeli,  dan  loyal  pada  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  

perusahaan  yang bersangkutan.  Jadi  promosi  merupakan  salah  satu  aspek  

yang  penting  dalam manajemen  pemasaran  karena  dengan  promosi  bisa  
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membuat  konsumen  yang semula  tidak  tertarik  terhadap  suatu  produk  

bisa  berubah  fikiran  dan  menjadi tertarik pada produk  tersebut. Penelitian  

yang dilakukan Niazi,  et.al.  (2012:114) menunjukkan  bahwa  promosi  

merupakan  suatu  cara  komunikasi  untuk meyakinkan seseorang untuk 

mengambil keputusan tentang membeli suatu produk atau jasa dan 

memberikan informasi kepada konsumen.   

Faktor  lain  yang  mempengaruhi  keputusan  membeli  adalah  

inovasi, dimana  inovasi produk merupakan pusat dari keberhasilan  suatu 

bisnis, di mana sebagai  perusahaan  yang  menerapkan  struktur  dan  strategi  

yang  memusatkan pemilihan waktu pengembangan teknologi dan persaingan 

(Cooper dalam Suseno, 2004:11). Di  era  perdagangan  bebas  dan  

persaingan  global  ini, memaksa  setiap perusahaan  untuk  siap  menghadapi  

persaingan  bisnis  yang  semakin  ketat. Persaingan yang semakin ketat dan 

konsumen yang semakin kritis dalam memilih produk, menuntut  perusahaan  

untuk  lebih  inovatif  dalam   menghasilkan    suatu  produk, dengan kata  lain 

perusahaan   harus mampu   menawarkan   produk   baru yang berbeda dan  

jauh  lebih baik dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Inovasi  akan  

meningkatkan  nilai  tambah  dari  suatu  produk,  inovasi  akan menciptakan  

suatu  produk  baru  yang  dapat memberikan  solusi  yang  lebih  baik bagi 

pemecahan masalah yang dihadapi konsumen.   

Inovasi  harus  mampu  membuat  produk  berbeda  di  mata  

konsumen sehingga konsumen  lebih  tertarik membeli produk  tersebut 

dibandingkan produk pesaing. Jika perusahaan dapat memperhatikan desain 
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serta membuat inovasi baru maka  pelanggan  akan  merasa  puas  dalam  

menggunakan  produk  tersebut. Penelitian yang dilakukan Charles, et al. 

(2002: 30) menunjukkan bahwa  inovasi merupakan  bagian  dari  kerangka  

kerja  yang  menghubungkan  aspek  budaya perusahaan dengan kemampuan 

berinovasi serta meningkatkan kinerja perusahaan melalui  keputusan  

membeli  konsumen.  Demikian  juga  penelitian  Tamamudin (2012:283)  

menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  inovasi produk  

terhadap  keputusan  membeli,  semakin  tinggi  inovasi  produk  maka 

semakin tinggi keputusan membeli.   

Dengan  adanya  persaingan  yang  sangat  ketat  dalam  industri  batik, 

perusahaan harus menetapkan  strategi  yang  tepat  sehingga dapat mencapai 

hasil yang diharapkan. 

Penelitian mengenai Pengaruh Kualitas, Inovasi, Harga, Serta Promosi 

Pada Batik Terhadap Keputusan Pembelian menunjukkan hasil yang berbeda-

beda (research gap), disatu sisi berpengaruh dan di sisi lain tidak berpengaruh. 

Perbedaan pendapat didapatkan berdasarkan pada temuan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kartika (2014) Kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cahyono (2010) yang menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian baju batik 

(Study pada konsumen batik di Pasar Johar Semarang).  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Munifah, Endah Pri 

Ariningsih dan Wijayanti (2014) yang mengungkapkan adanya pengaruh 
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inovasi produk terhadap keputusan pembelian. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Shady Adam Gultom, dkk (2019) yang 

menyatakan bahwa inovasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada batik. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi gagalnya suatu inovasi, 

salah satunya yaitu produk yang diinovasikan tidak sama dengan produk lama 

sebelum terkena inovasi.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rajput, et.al (2012) yang 

menyatakan bahwa harga berpengaruh positif singnifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made 

Laksmi Saraswati, dkk (2015) yang menyatakan bahwa Harga tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya harga maka keputusan pembelian 

akan turun dan sebaliknya apabila harga turun maka keputusan pembelian 

akan meningkat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tedjakusuma, dkk (2012) 

yang menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shady 

Adam Gulton, dkk (2019) yang menyatakan bahwa promosi tidak memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Meningkatnya pengguna 

media sosial kurang mampu dimanfaatkan perusahaan untuk menarik 

keputusan beli. Media sosial bisa menjadi pengaruh yang sangat besar bagi 

perusahaan untuk dapat bersaing di pasar. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PERSEPSI GENERASI 

LANGGAS TENTANG KUALITAS, INOVASI, HARGA, SERTA 

PROMOSI PADA BATIK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI 

ERA DIGITAL” 

1.2.  Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, Indonesia sedang 

mengalami kendala yang cukup serius di era globalisasi ini. Semenjak 

diterapkan era perdagangan bebas, banyak produk dari luar negeri (impor) 

yang membanjiri pasar nasional. Kalah bersaingnya produk dalam negeri 

di negara sendiri membuat para pelaku bisnis di Indonesia harus paham 

mengenai dasar keputusan pembelian generasi muda langgas yang akan 

menjadi generasi penerus bangsa. 

Keputusan pembelian generasi muda langgas terbentuk dari 

persepsi mereka bahwa produk asal luar negeri selalu memiliki kualitas 

yang lebih bagus dibanding produk dalam negeri. Generasi langgas 

cenderung lebih bangga jika memakai merek tertentu, sehingga mereka 

lebih senang mengonsumsi produk-produk luar negeri. 

 1.2.2. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini digunakan agar penelitian ini dapat lebih 

fokus. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pembatasan masalah, 

sehingga permasalahan tidak terlalu melebar dan terlepas dari 
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permasalahan yang telah ditemukan. Banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang khusunya generasi langgas dalam menentukan 

keputusan pembelian terhadap batik di era digital seperti sekarang ini. 

Seperti pengaruh kualitas, inovasi, harga, promosi, brand image dan masih 

banyak lagi. Akan tetapi, karena dengan keterbatasan penelitian ini, maka 

peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan menguji Pengaruh 

Persepsi Generasi Langgas Terhadap Keputusan Pembelian Pada Batik di 

Era Digital dengan variabel, antara lain : Kualitas, Inovasi, Harga, dan 

Promosi. 

 1.2.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di bahas sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Apakah ada pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian 

generasi langgas  pada Batik Pekalongan di era digital? 

2. Apakah ada pengaruh inovasi terhadap keputusan pembelian 

generasi langgas pada Batik Pekalongan di era digital? 

3. Apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

generasi langgas pada Batik Pekalongan di era digital? 

4. Apakah  ada  pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

generasi langgas pada Batik Pekalongan di era digital? 

5. Seberapa besar pengaruh keempat variabel independen pada 

keputusan pembelian? 
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6. Variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas terhadap 

keputusan pembelian generasi langgas pada Batik Pekalongan di era 

digital. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inovasi terhadap 

keputusan pembelian generasi langgas pada Batik Pekalongan di era 

digital. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian generasi langgas pada Batik Pekalongan di era digital. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian generasi langgas pada Batik Pekalongan di era 

digital. 

5. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh keempat 

variabel independen terhadap keputusan pembelian. 

6. Untuk menguji dan menganalisis variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
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 1.4.1.  Manfaat Teoritis 

 1.  Diharapkan penelitian  ini dapat memberikan  tambahan  informasi dan 

bahan  kajian tentang keputusan pembelian.  

2.  Sebagai bahan  refrensi bagi peneliti  lain  yang berminat meneliti 

permasalahan yang terkait dengan penelitian ini 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

 1. Bagi Dunia Akademik  

Bagi  Universitas  selaku  lembaga  pendidikan  semoga  dapat 

dijadikan  tambahan  informasi dan  sebagai masukan atau  referensi bagi 

peneliti berikutnya di bidang peneliti sejenis. 

 2. Bagi Dunia Usaha 

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengusaha/pengrajin 

batik yang memproduksi batik dalam meningkatkan keputusan pembelian 

melalui kualitas, inovasi, harga, serta promosi dalam penjualannya. 

3. Bagi Peneliti  

Sebagai  tambahan pengetahuan bagi penulis agar nantinya dapat 

membandingkan  ilmu  yang  ada  dalam  perkuliahan  atau  teori dengan  

hal  yang  terjadi  dalam dunia nyata.  Serta  memberikan pengalaman  

nyata  dalam  rangka  mengimplemntasikan pengetahuan  penulis  di  

bidang  pemasaran  khususnya  penelitian mngenai kualitas,  promosi,  

harga  dan  inovasi  produk  serta  bagaimana keputusan konsumen dalam 

pembelian suatu produk. 

  


