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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Online Shop atau toko online melalui media internet sudah 

menjamur di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. 

Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk 

dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan Online 

Shop sebagai salah satu “tempat berbelanja” baru selain pusat perbelanjaan.  Hal 

ini membuat banyak penjual Online Shop yang berlomba – lomba menawarkan 

produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja, mereka 

memanfaatkan keadaan dimana Online Shopping sedang saat diminati oleh 

masyarakat Indonesia sampai saat ini. 

Menurut Arwiedya (2011), menjamurnya Online Shop membuka peluang 

usaha dalam bidang produk fashion di internet yang banyak membidik remaja 

sebagai konsumennya. Keunggulan bisnis Online Shop selain mudah dalam 

melakukan promosi, juga sangat efisien karena hanya membutuhkan biaya 

berlangganan internet untuk dapat menjalankan bisnisnya. 

Perkembangan bisnis melalui media internet semakin hari semakin 

meningkat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet di dunia terutama di 

Indonesia. Media internet telah menjadi salah satu sarana promosi produk yang 

memiliki prospek sangat baik saat ini,   dimana  melalui  media  internet  penjual  

dapat     menjangkau konsumen secara luas.  

Bahkan sekarang ini internet telah masuk ke berbagai pelosok negeri, 

masyarakat yang tinggal jauh dari kota pun dapat memanfaatkan fasilitas internet 

ini. Peningkatan pengguna internet di Indonesia sangatlah signifikan, dapat dilihat 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Pengguna Internet di Indonesia 

 

 

 

 

 

Dari data di atas disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah 

pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun, menjadikan pegguna internet 

semakin membuka peluang bismis berbasis internet salah satunya Online Shop 

melalui media Instagram memiliki peluang berkembang sangat besar di negara 

Indonesia ini. Salahsatu alasan yang menyebabkan semua orang memanfaatkan 

sosial media adalah untuk berbisnis, Online Shop. Maraknya Online Shop dan 

beragam usaha berbasis internet menyebabkan omset transaksi Indonesia di dunia 

nyata naik tajam dari tahun ke tahun. Tampaknya internet memang telah menjadi 

bagian yang sangat penting bagi sebagian besar msyarakat Indonesia, terbukti 

sekarang ini terjadi perubahan besar-besaran pada pola konsumsi  masyarakat 

luas. Menyambangi Online Shop dan berbelanja lewat internet adalah kegiatan 

yang kini mulai disukai. Kemudahan memilih produk dan model pembayaran 

yang serba digital membuat sebagian besar masyarakat saat ini lebih memilih 

belanja di toko online ketimbang harus pergi ke toko offline. Hal ini dilihat oleh 

beberapa kalangan pelaku usaha sebagai salah satu peluang usaha untuk 

memperoleh laba dan salah satunya dengan membuka bisnis Online Shop melalui 

media Instagram dengan menjual produk pakaian wanita atau biasa disebut 

women’s wear. Salah satu yang menyadari peluang tersebut ialah Nissa An Nashr. 

Pendiri toko online ini yang menjual produk pakaian wanita asal muasalnya 

berkembangnya women’s wear Vrouwen Outfit. 
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Berdiri sejak awal tahun 2014 oleh Nisa An Nashr dan Syarah Eluisa NS, 

Vrouwen Outfit dengan username di media Instagram @vrouwen_ yang awalnya 

hanya bergerak di bidang pakaian renang wanita dengan berkembangnya trend 

fashion wanita membuat Vrouwen Outfit mengeluarkan produk pakaian bertema 

Summer Outfit yang ditujukan untuk wanita kalangan remaja sampai dewasa. 

Dengan banyaknya produk busana yang digunakan oleh masyarakat, maka 

peneliti ingin mengetahui sejauh mana masyarakat Indonesia khususnya daerah 

kota Bandung untuk membeli produk yang dikeluarkan Vrouwen Outfit melalui 

media sosial Instagram dengan username @vrouwen_. 

Tingkat pendapatan, sebagai alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengetahui bahwasanya semakin tinggi pendapatan konsumen, konsumen akan 

menggunakan pendapatnya untuk memenuhi kebutuhan lain disamping kebutuhan 

primer, termasuk juga kebutuhan akan perlindungan diri. Bahkan terkadang 

semakin tingginya tingkat konsumen, konsumen semakin banyak memindahkan 

hak pertanggungan dirinya kepada sebuah produk yang digunakan atau 

dipakainya. 

Di sisi lain banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan dan harapan 

mengenai produk apa yang akan dibeli oleh konsumen, yaitu dimana mereka 

membelinya, dan dengan harga berapa produk tersebut dibeli. Salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen sehingga menimbulkan minat 

mereka untuk mula-mula memasuki situs online shop tersebut dan kemudian 

melakukan pembelian adalah citra dari merek suatu produk. Jika suatu produk 

sudah memiliki citra merek yang baik, maka tidak akan sulit untuk para pelaku 

bisnis dalam menarik minat konsumen. Selain citra merek, kualitas produk juga 

harus diperhatikan untuk mempengaruhi minat beli konsumen. 

Menurut Kotler (2015:225) kualitas produk adalah “the ability of a 

product to perform it’s function”. Maksud dari pengertian di atas adalah 

kemampuan suatu produk dalam memberikan kinerja sesuai dengan fungsinya. 

Kualitas yang sangat baik akan membuat kepercayaan konsumen yang menjadi 

tolak ukur kepuasan konsumen. Para pelaku usaha dituntut untuk dapat 

menawarkan produk dengan kualitas yang terjamin dari waktu ke waktu. Karena 
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hanya produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang akan 

bertahan dalam mengahdapi persaingan. Setelah konsumen merasa puas pada 

suatu produk, sudah menjadi hal yang lumrah bila konsumen merekomendasikan 

produk yang dibeli kepada orang lain. Hal ini yang akan menimbulkan citra merek 

positif dimata masyarakat. Kotler dan Keller (2015:263-264) mendefinisikan citra 

merek yaitu “Perception and beliefs held by consumer. As reflected in the 

associations held in consumer memory”.Hal ini dapat diartikan sebagai persepsi 

dan kepercayaan yang dipegang oleh konsumen, yang tercermin atau melekat 

dalam benak dan memori dari seorang konsumen sendiri. 

Berikut ini adalah jenis produk busana yang ditawarkan melalui media 

online instragam dengan username @vrouwen_. 

Gambar 1.1 

Produk busana Vrouwen Outffit 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwen Outfit menawarkan beberapa jenis produk busana wanita yang 

bertema summer wear yang memiliki standar kualitas yang baik, bermulanya 

produk Vrouwen awalnya hanya menawarkan pakaian renang wanita namun 

dengan berkembangnya trend fashion wanita membuat Vrouwen Outfit 

mengembangkan produk dengan menawarkan busana wanita lain yaitu pakaian 

luaran wanita biasa disebut dengan outer, pakaian atasan wanita, dan juga kemeja 

wanita dengan mengikuti busana trend fashion wanita terkini. 
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Dengan konsep tema summer wear yang sangat menarik dan kualitas 

produk sangat baik membuat para konsumen selalu kembali untuk berbelanja 

produk Vrouwen. Mulai dari kalangan anak muda hingga orang tua pun menjadi 

pelanggan dari Vrouwen Outfit. Vrouwen Outfit pun semakin luas menjangkau 

konsumen. 

Hal ini yang menjadikan konsumen memilih berbelanja dari Vrouwen 

Outfit karena selain memiliki kualitas produk yang baik Vrouwen Outfit juga 

memiliki inovatif dan varian dalam menentukan pilihan produk. Kemudian 

Vrouwen Outfit diperkuat oleh  hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 09 September 2017 padapukul 13.00 – 15.00 WIB,  peneliti mengambil 

sample 30 responden konsumen Vrouwen Outfit secara acak. Dari tiga puluh 

responden 15 diantaranya menyatakan alasan mereka berbelanja situs online di 

Vrouwen Outfit karena kualitas produk, lima orang  konsumen menyatakan 

karena pelayanan yang ramah dan sangat baik, empat orang menyatakan karena 

kualitas kepercayaan, dan enam orang konsumen menyatakan karena harga.  

Dan dari 30 responden seluruhnya sudah berbelanja online di Vrouwen 

Outfit  kurang lebih tiga sampai empat kali.  Berdasarkan hasil pra survey tersebut 

dapat disimpulkan bahwa promosi, citra dan pelayanan Vrouwen Outfit sudah 

baik di mata konsumen berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan 

sebelumnya. Berikut ini diagram hasil pra survey yang dlakukan peneliti: 

Diagram 1.1 

Hasil Pra Survey Alasan Konsumen Membeli Produk Vrouwen Outfit 
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Kualitas produk serta inovatif yang diberikan Vrouwen Outfit yang dapat 

diterima konsumen, menjadi alasan mereka berkunjung dan membeli kembali. 

Dari sinilah terbentuk citra merek postif Vrouwen Outfit dimata konsumen. 

Namun, hal tersebut tidak selamanya menjadi tolak ukur meningkatnya suatu 

penjualan. 

Akan tetapi pernyataan dari pemilik Vrouwen Outfit berpendapat bahwa 

omset tahun 2016 sangat tidak stabil bahkan sempat menurun dan naik secara 

drastis dari biasanya. . Berikut adalah data omset Vrouwen Outfit pada tahun 

2016: 

       

Grafik 1.1 

Omset Vrouwen Outfit Pada Tahun 2016. 

Dari omset Vrouwen Outfit pada tahun 2016. Peneliti menemukan 

fenomena adanya gap yang cukup besar pada Vrouwen Outfit, bahkan dengan 

data omset diatas adanya penurunan dan penaikan omset yang sangat tragis pada 

periode bulan Mei – Desember, dimana produk tersebut memiliki citra merek dan 

kualitas yang sangat baik dan sama setiap bulannnya. 

Melalui hasil penelitan yang di lakukan peneliti pada tanggal 12 

September 2017 dengan cara online Vrouwen Outfit peneliti menyimpulkan 

bahwa online shop tersebut memiliki citra merek dan kualitas produk sangat baik 

dan sama setiap bulannya, hal ini dibuktikan oleh pendapat konsumen yang selalu 

membeli produk Vrouwen Outfit tersebut. 
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Oleh karena itu, peneliti ingin melihat pengaruh citra merek yang 

ditanamkan oleh perusahaan dan kualitas produk dalam meningkatkan purchase 

intention konsumen. Penelitian ini mengacu bahwa Celebrity Endorser tidak 

berpengaruh signifikan, sedangkan brand image berpengaruh signifikan terhadap 

Purchase Intention. Brand Image adalah variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap Purchase Intention pemain sepak bola dan futsal di kota Malang. serta 

penelitian yang dilakukan oleh Dewa (2009) yang menyatakan bawha hasil 

menunjukan bahwa model cukup baik. Dan variabel-variabel dari kualitas produk, 

daya tarik promosi dan harga menunjukan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap minat beli voucher star one. 

1.2  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya peneliti mengidentifikasi 

masalah penelitian bahwa citra merek dan kualitas produk tidak selamanya 

menjadi tolak ukur meningkatnya purchase intention konsumen. Peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana citra merek dan kualitas produk berpengaruh terhadap 

purchase intention konsumen online shop Vrouwen Outfit. Penurunan dan 

naiknya omset yang sangar besar terjadi pada Vrouwen Outfit dimana online shop 

tersebut memiliki citra merek dan kualitas yang sama setiap bulannya. Dari pokok 

permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yaitu 

pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap purchase intention konsumen 

online shop Vrouwen Outfit. 

Citra merek terhadap purchase intention pengaruhnya jika citra merek 

suatu online shop sangat terkenal maka orang-orang akan membeli produk 

tersebut, namun pada kenyataannya bahwa citra merek suatu online shop yang 

terkenal tidaklah selalu menjadi tolak ukur orang-orang berniat membeli produk, 

sebaliknya justru kenyataanya jika citra merek pada online shop sangat terkenal 

akan menimbulkan stigma produk terlalu mahal menurut konsumen dan 

membandingkan dengan produk import yang lebih terkenal serta mempunyai 
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offline store, maka citra merek dengan kualitas produk yang sangat tinggi dan 

mempunyai ciri khas tersendiri yang akan meningkatkan keputusan pembelian. 

Kualitas produk terhadap purchase intention pengaruhnya jika kualitas 

produk dari sebuah produk online shop sangat bagus maka dipastikan konsumen 

akan membeli berulang kali melalui online shop tersebut. Namun kenyataanya 

meskipun kualitas produk di online shop tersebut kurang bagus tetapi sudah 

memiliki nilai dan kepercayaan dimata konsumennya maka meskipun kualitas 

produk tersebut kurang bagus maka konsumen akan rela membeli produk di 

online shop tersebut. 

Dari hasil penelitian terdahulu disampaikan bahwa citra merek dan 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli / purchase 

intention konsumen terhadap suatu produk tersebut, namun dilihat dari data 

penjualan Vrouwen Outfit masih lebih unggul jika dibandingkan dengan pesaing 

yang citra merek dan kualitas produk yang lebih baik. Dari pokok permasalahan 

ini peneliti tertarik untuk mengangkat topik yaitu pengaruh citra merek dan 

kualitas produk terhadap minat beli / purchase intention konsumen Vrouwen 

Outfit. 

Pembahasan penelitian ini hanya terbatas pada objek yang diteliti, yaitu 

konsumen Vrouwen Outfit, dan responden dari penelitian ini adalah followers 

instagram Vrouwen Outfit pada tahun 2017. 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti 

merumuskan beberapa masalah diantaranya : 

1. Bagaimana citra merek online shop Vrouwen Outfit 

2. Bagaimana kualitas produk Vrouwen Outfit  

3. Bagaimana purchase intention konsumen Vrouwen Outfit 

4. Seberapa besar pengaruh citra merek terhadap purchase intention konsumen 

Vrouwen Outfit 

5. Seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap purchase intention 

konsumen Vrouwen Outfit 
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6. Seberapa besar pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap purchase 

intentiom konsumen Vrouwen Outfit 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai citra merek Vrouwen Outfit. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai kualitas produk Vrouwe Outfit. 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai purchase intention Vrouwen Outfit. 

4. Untuk mendapatkan hasil analisis seberapa besar pengaruh citra merek 

terhadap purchase intention konsumen Vrouwen Outfit 

5. Untuk mendapatkan hasil analisis seberapa besar pengaruh kualitas produk 

terhadap purchase intention konsumen Vrouwen Outfit 

6. Untuk mendapatkan hasil analisis seberapa besar pengaruh citra merek dan 

kualitas produk terhadap purchase intention konsumen Vrouwen Outfit 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan akan dapat berguna dan 

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait pada umumnya manfaat kegunaan 

tersebut, yakni : 

1. Implikasi Akademik  

Melalui proses dalam kegiatan dan penyusunan tugas akhir ini, diharapkan 

dapat menjadi sarana bagi penulis untuk membandingkan serta 

mengembangkan teori-teori perkuliahan, khususnya mata kuliah manajemen 

pemasaran dengan aplikasi di dunia bisnis secara nyata khususnya pada online 

shop Vrouwen Outfit. 

 

2. Implikasi Manajerial  

Bagi online shop tersebut diharapkan mendapatkan tambahan informasi dan 

pengetahuan, sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi dalam perusahaan, 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan citra merek dan kualitas 

produk, khususnya online shop Vrouwen Outfit, hal ini juga dapat 

meningkatkan kinerja dan citra baik perusahaan dimata konsumen. 


