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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penduduk  Indonesia sampai tahun 2018 mencapai kurang lebih 266.28 

juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 persen/tahun 

(http://www.katada.co.id, diakses pada 21/02/2019), hal ini menjadikan Indonesia 

sebagai pasar yang potensial dibidang industri fashion, khususnya dalam hal ini 

adalah industri clothing. Permintaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk 

pakaian setiap tahun meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar 

yang harus dipenuhi oleh manusia. Besarnya kebutuhan akan produk pakaian 

dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan clothing yang memproduksi pakaian bagi 

konsumen di Indonesia, khususnya Kota Bandung yang merupakan salah satu 

kota tujuan pariwisata di Indonesia yang terkenal dibidang  fashion.  

 Melihat potensi yang dimiliki Bandung, bisnis Clothing merupakan bisnis 

potensial yang dapat memberikan keuntungan besar bagi para pelaku bisnis, 

mengingat terus meningkatnya wisatawan yang datang ke Bandung, pakaian 

Clothing asal Bandung saat ini menjadi daya tarik masyarakat. Banyak orang yang 

berkunjung ke Clothing hanya karena sekedar melihat-lihat atau berbelanja 

pakaian dari Clothing kota Bandung. Terbukti dengan tingginya nilai bisnis 

Clothing saat ini dan juga semakin banyaknya pengusaha Clothing di kota 

Bandung. 

http://www.katada.co.id/
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Tabel 1.1 

Daftar Clothing Terkenal di Kota Bandung  

Sumber: www.bandungbullshirt.com 

 

Menurut tabel 1.1 terlihat 7 Clothing terbesar di Kota Bandung yang 

terkenal dan sering dijadikan tempat membeli pakaian wajib di Clothing jika 

berkunjung ke Kota Bandung, Someday menjadi salah satu Clothing yang ikut 

berpartisipasi dalam industri tersebut. Someday Clothing sendiri di dirikan oleh 

Cendy Azmi pada bulan Mei 2014 serta bertempat di Jl. Sultan Tirtayasa No.24, 

Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat  

 

 

 

No. Nama Distro Alamat 

1 Unkl347 Jl. Trunojoyo 

2 Cosmic Jl. Trunojoyo 

3 Badger Jl. Trunojoyo 

4 Dloops Jl. Sultan Agung 

5 Invictus Jl. Sultan Agung 

6 Ouval Research Jl. Sultan Agung 

7 Evil Jl. Sultan Agung 
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Someday Clothing belum termasuk kedalam Clothing yang terkenal di kota 

Bandung terbukti dari table  1.1 . Salah satu kemungkinan Someday Clothing tidak 

termasuk kedalam daftar Clothing yang terkenal di kota Bandung adalah karena brand 

Someday belum melekat di masyarakat pecinta fashion Clothing. Terbukti dari hasil pra 

survey yang dilakukan peneliti kepada 30 orang tentang brand Someday bahwa hanya 8 

orang atau 26,67% saja yang mengetahui tentang Someday Clothing. 

 

Tabel  1.2 

Pengetahuan Tentang Clothing Someday 

Pertanyaan 

Jawaban 

Ya Tidak 

Jumlah % Jumlah % 

Apakah anda pernah 

berbelanja di Clothing ? 

30 100 0 0 

Apakah anda mengetahui 

brand Someday Clothing ? 

8 26,67 22 73,3 

Apakah anda pernah 

melakukan pembelian 

ulang brand Someday 

Clothing? 

19 63,3 11 36,67 

Sumber : hasil olah data kuesioner pra survey (2019) 
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Tabel 1.3 

Pilihan Clothing di kota Bandung 

Pertanyaan Jawaban 

Cosmic  Unkl Ouval Someday  Evil  

Jumlah %  Jumlah %  Jumlah %  Jumlah %  Jumlah %  

Merk apa 

yang 

menjadi 

pilihan 

anda 

dalam 

membeli 

pakaian 

clothing 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

13,3% 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

16,67 

Sumber : Hasil observasi penulis (2019) 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari 9 orang atau 30% 

menyebutkan Unkl sebagai pilihan utama dalam membeli pakaian Clothing, 6 

orang atau 20% memilih Cosmic, lalu 6 orang atau 20% memilih Ouval, 5 orang 

atau 16,67% memilih evil, dan 4 orang atau 13,3% memilih Someday sebagai 

pilihan dalam membeli pakaian Clothing. Artinya Unkl Clothing menjadi pilihan 

utama orang-orang untuk membeli pakaian Clothing di kota Bandung, hal ini 

disebabkan Unkl Clothing merupakan brand yang sudah cukup terkenal. 
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Sementara itu dibandingkan Clothing lainnya, jumlah responden yang memilih 

Someday bisa dikatakan lebih sedikit 

Di dalam memasarkan produk clothing tersebut perlu diketahui apa yang 

menjadi alasan untuk konsumen memilih produk Clothing. Maka dari itu penulis 

memberikan pertanyaan kepada responden mengenai alasan pemilihan Clothing. 

Tabel 1.4 

Alasan Pemilihan Clothing 

Sumber : hasil olah data kuesioner pra survey (2019) 

 

Padatabel 1.4 alasan Merek sudah terkenal yang menjadi presentase paling 

tinggi yaitu 76,7% dan sisanya karena merek tidak terkenal sebesar 23,3% apabila 

konsumen akan memilih yang akan dibeli, konsumen memandang Brand atau 

merek yang sudah terkenal menjadi daya tarik karena hampir semua orang ingin 

mencoba Brand yang sudah terkenal tersebut. Konsumen lebih percaya Brand 

yang sudah terkenal dibandingkan dengan yang belum terkenal. 

Menurut Tjiptono (2015:49), “Citra merek adalah deskripsi asosiasi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek (brandimage) adalah 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Merek terkenal Tidak terkenal 

Jumlah % Jumlah % 

Apa alasan 

anda membeli 

baju Clothing  

 

23 

 

76,7 

 

7 

 

23,3 
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pengamatan dan kepercayaan yang digenggam konsumen, seperti yang di 

cermikan di asosiasi atau di ingatan konsumen” dan menurut Isamani dalam 

Danny (2014), tanpa citra merek yang kuat dan positif sangatlah sulit bagi 

perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. 

Someday Clothing dikatakan belum terlalu terkenal atau populer di mata 

masyarakat Bandung sehingga sebagian warga Bandung lebih memilih untuk 

mencari tahu atau ingin mengenal merek terlebih dahulu sebelum membeli 

pakaian Clothing tersebut hingga dapat melakukan pembelian ulang. 

Seiring berjalannya usaha, salah satu fenomena yang muncul pada 

Someday Clothing yaitu tingkat penjualan berfluktuasi dan cenderung mengalami 

penurunan terlihat pada tabel 1.5 sebagai berikut : 

Tabel 1.5 

Data Penjualan Someday Clothing tahun 2015-2018 

No Tahun 

Target 

Penjualan 

Total 

Penjualan 

1 2015 Rp. 170.000,000 Rp. 134.780,000 

2 2016 Rp. 175.000,000 Rp. 122.250,000 

3 2017 Rp. 180.000,000 Rp. 120.400,000 

4 2018 Rp. 180.000,000 Rp. 121.850,000 

     Sumber : Someday clothing (2019) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penjualan di Someday Clothing 

selalu mengalami penurunan dari tahun ketahun. Penjualan pada tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar Rp.12.530.000 atau 9,29% dari tahun 2015. Pada 
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tahun 2017 sebesar Rp.1.850.000 atau 15,13% dari tahun 2016. Dan pada tahun 

2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.450.000  atau 1,2% dari tahun 2017. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan penjualan rata-rata sebesar 

25%  per tahun selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Selain itu, 

penjualan Someday Clothing pun yang tidak pernah mencapai target yang telah 

ditentukan. Someday Clothing tidak mampu untuk mempertahakan pelanggan 

yang ditunjukan untuk angka penjualan yang selalu menurun. 

Perusahaan yang bergerak di bidang Clothing termasuk Someday juga 

harus pandai dalam memilih lokasi sebagai tempat perusahaan tersebut melakukan 

seluruh kegiatannya, karena dengan lokasi yang strategis dan nyaman akan lebih 

menguntungkan perusahaan. Memilih lokasi yang terletak di keramaian atau 

mudah di jangkau oleh calon pembeli dapat dijadikan sebagai salah satu strategi 

yang dapat dilakukan pemilik perusahaan. Orang-orang cenderung berbelanja di 

tempat yang strategis dan menyangkut lokasi meliputi: pemilihan yang mudah 

dijangkau  didaerah sekitar pusat perbelanjaan, dekat pemukiman penduduk, aman 

dan nyaman bagi pelanggan, adanya fasilitas yang mendukung,seperti adanya 

lahan parkir, serta faktor-faktor yang lainnya. Lokasi yang baik menjamin 

tersedianya akses yang cepat,dapat menarik sejumlah konsumen dan cukup kuat 

untuk mengubah pola pembelian konsumen. Mood dan respon pelanggan 

dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi. 

Terlihat jelas bahwa Someday Clothing ini terletak di tempat yang 

strategis, mudah dijangkau yang berada di JL.SultanTirtayasa No.24, Bandung. 

Lokasi ini terletak di pusatkota Bandung, Lokasi Someday Clothing berdekatan 
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dengan pengusaha clothing lainnya. Tetapi walaupun lokasi Someday Clothing ini 

strategis tetap tidak sejalan dengan angka penjualan yang menurun pada 3 tahun 

terakhir. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian. Topik yang akan diangkat pada penelitian ini berjudul “PENGARUH 

BRAND IMAGE DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 

PADA SOMEDAY CLOTHING”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan diatas dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagaiberikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai brand image Someday 

Clothing? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai lokasi Someday Clothing? 

3. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai loyalitas konsumen di 

Someday  Clothing? 

4.  Bagaimana pengaruh brand image dan lokasi terhadap loyalitas 

konsumen Someday Clothing? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis tanggapan konsumen mengenai brand image di 

Someday Clothing. 
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2. Untuk menganalisis tanggapan Konsumen mengenai lokasi di Someday 

Clothing. 

3. Untuk menganalisis tanggapan Konsumen mengenai loyalitas konsumen di 

Someday Clothing. 

4. Untuk menganalisis pengaruh brand image dan lokasi terhadap loyalitas 

konsumen di Someday Clothing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :  

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bisa membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori-teori yang 

telah diperoleh selama masa perkuliahan. Berdasarkan penelitian ini juga 

penulis dapat mempelajari bagaimana pengaruh brand image dan lokasi 

terhadap loyalitas konsumen. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

brandimage dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

Someday Clothing, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi pengelola Someday Clothing mengenai 

pelaksanaan brand image dan lokasi yang telah dijalankan.  
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3. Bagi Peneliti lain  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa lain 

yang membahas topik penelitian yang sama, sehingga dapat memudahkan 

dalam penyelesaian karya ilmiah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Outline skripsi ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi 

berdasarkan urutan atau aturan penelitian, yaitu pembahasan skripsi ini terdiri dari 

5 bab yang secara keseluruhan membahas mengenai Pengaruh Brand image dan 

lokasi terhadap Loyalitas Konsumen pada Someday Clothing. 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi objek dan 

metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

 

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batas penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional dan  pengukuran variabel, instrument penelitian, 
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populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan 

data, instrument penelitian serta teknik analisis data yang digunakan untuk 

memecahkan masalah. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang subyek penelitian meliputi gambaran singkat tentang 

identitas responden dan analisis data yang berisikan tentang analisis deskriptif, 

analisis statistic dan pembahasan masalah penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian dimana pada bagian ini akan 

diungkapkan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-

saran yang relevan dengan hasil penelitian 


