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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Aktivitas dalam dunia usaha mengalami peningkatan, sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan perekonomian semakin kompetitif 

dimana keadaan pasar yang dahulu bersifat sellers market yaitu pembeli mencari 

barang, tetapi dengan kuatnya persaingan keadaan berubah menjadi buyers market

yaitu barang mencari pembeli. Sebagai konsekuensinya perusahaan harus 

merubah strategi pemasaran produknya dari orientasi produk menjadi orientasi 

konsumen. Secara tidak langsung, akan mempengaruhi perkembangan pada dunia 

usaha periklanan.

Dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat harus dikaji terlebih 

dahulu perilaku konsumen terhadap barang yang ditawarkan pada konsumen agar 

memenuhi standar keinginan. Secara lebih seksama, akan dijumpai tiga keputusan 

penting yang menjadi sasaran dilaksanakan strategi pemasaran, yaitu keputusan 

tentang konsumen mana yang hendak dituju, bauran pemasaran yang 

bagaimanakah yang dapat memuaskan konsumen tersebut dan berapa biaya 

pemasaran yang harus dikeluarkannya.

Perilaku konsumen sangat berpengaruh di dalam penentuan pembelian 

produk, di mana perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 

dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan. 

Persaingan dalam usaha sektor retail yang mengkhususkan pada butik atau 

distribution store (distro) pakaian semakin tinggi. Hal ini dikarenakan adanya 

persaingan dari dalam negeri yang semakin menjamur dan persaingan dari luar 

negeri untuk melakukan kegiatannya di Indonesia. Pada usaha distro pakaian, 

dengan target pasar menengah dan remaja perkotaan yang berumur 15-30 tahun. 

Target pasar ini potensial di kota Bandung, Penjualan produk distro di Kota 
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mensejahterakan masyarakatnya. Terbukti tingkat kunjungan wisatawan ke Kota 

Bandung mengalami kenaikan tiap tahunnya, berikut tabel :

Tabel 1.1

Pertumbuhan wisatawan di kota Bandung

Tahun Jumlah Wisatawan

2010 2.577.350

2011 3.917.390

2012 4.020.530

Sumber : (http://www.pikiran-rakyat.com/node/171584)

Konsumen semakin besar peluang nya untuk memiliki proses memilih 

dalam mengambil produk mana yang akan dibelinya. Pengambilan keputusan 

pada perilaku konsumen tidak selalu sama, menurut Kotler (2009:202), membagi 

4 jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan keterlibatan pembeli dan 

tingkat perbedaan antara merek yaitu :

1. Perilaku pembelian yang rumit.

- Pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut

- Konsumen membangun sikap tentang produk

- Konsumen membuat pilihan pembelian yang cermat

2. Perilaku pembelian pengurang ketidak nyamanan.

Terkadang konsumen terlibat dalam sebuah pembelian namun sedikit 

melihat perbedaan merek. Keterlibatan yang sangat tinggi didasari oleh 

fakta pembelian tersebut mahal, dan jarang dilakukan.

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan.

Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan rendah 

tidak melalui urutan namun keyakinan, sikap dan perilaku konsumen 

tidak secara puas mencari informasi tentang merek.

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi

Perpindahan merek yang dilakukan konsumen karena mencari variasi 

bukan karena ketidakpuasan.
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Menurut Kotler (2009:208) minat beli merupakan :

“ Dorongan yang timbul dalam diri seseoramg untuk membeli barang 

dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.”

Semakin banyaknya Distro yang berdiri di kota Bandung semakin tinggi 

pula minat masyarakat Bandung terhadap pemilihan produk-produk yang 

berkualitas dan yang fashionable. Pada dasarnya produk Distro memiliki 

kesamaan antara satu Distro dengan yang lainnya, yang menjadi pembeda hanya 

sebuah merek dari produk-produk mereka. Hal tersebut menjadi tantangan 

tersendiri bagi perusahaan Distro agar dapat bertahan dan memenangkan 

persaingan dalam dunia bisnis tersebut di kota Paris Van Java ini. Situasi 

persaingan bisnis fashion di kota Bandung ini mulai telihat dengan masing-masing 

perusahaan membentuk brand image sendiri untuk menarik konsumen membeli 

produknya. Ada beberapa perusahaan yang berusaha menciptakan image baru 

terhadap produknya dengan mengganti nama perusahaan baru atau membuat 

produk baru dengan berbagai cara mengenalkan produknya kepada masyarakat 

atau konsumen. Berbeda dengan Distro ROCKMEN yang bertahan dengan brand 

image nya dari awal berdiri pada tahun 1999 hingga sekarang dan mampu 

bersaing di bisnis ini yang semakin sulit.

Merek merupakan suatu atribut yang begitu penting dari produk yang 

dapat mempegaruhi suatu kegiatan perusahaan dalam melakukan 

pengenalanproduk kepada masyarakat atau calon konsumen. Dengan begitu 

semakin baik brand image (citra merek) suatu produk yang di ciptakan maka 

akan berdampak pada keputusan pembelian oleh konsumen pula.

Menurut Kotler (2009:82) brand/merek , adalah :

“Suatu nama, istilah, tanda, symbol, atau rancangan, atau kombinasi 

semuanya yang dimaksudkan untuk mengindentifikasi barang atau 

jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan membedakannya dari 

barang atau jasa penting.”

Hal ini mempertimbangkan merek-merek mana yang harus dipertimbangkan 

selanjutnya merek mana yang harus dipilih.
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Rangkuti (2008:43) mengenai pengertian Brand Image yaitu : 

“Sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dibenak konsumen.”

Brand image tersebut akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan para 

konsumen dimana terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan sebelum 

memutuskan untuk membeli produk di Distro ROCKMEN.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan skripsi penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Hubungan Brand 

Image Terhadap Minat Beli Pada Distro ROCKMEN Di Kota Bandung.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berhubungan dengan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggapan konsumen atas brand image Distro ROCKMEN ?

2. Bagaimana minat beli konsumen di Distro ROCKMEN ?

3. Seberapa besar hubungan brand image ROCKMEN terhadap minat beli 

konsumen ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai bahan penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajamen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1.   Bagaimana tanggapan konsumen terhadap brand image ROCKMEN .

2.   Bagaimana proses minat beli konsumen ROCKMEN.

3.   Seberapa besar hubungan brand image ROCKMEN terhadap proses minat beli 

konsumen.
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1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat :

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan yang dapat dipakai sebagai  bahan koreksi dan 

evaluasi serta membantu dalam pengambilan keputusan manajemen 

perusahaan.

2. Bagi penulis

Penelitian ini Merupakan sarana pengembangan wawasan mengenai 

pengaruh brand image terhadap proses pengambilan keputusan dan  

pengetahuan dalam bidang pemasaran. Diharapkan dapat menambah 

pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis dalam 

melaksanakan salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajamen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan 

laporan tugas akhir dengan tema yang sama untuk menambah wawasan 

mengenai penyusunan laporan.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Untuk menarik konsumen dalam melakukan pembelian salah satu strategi 

yang tepat saat ini dengan menciptakan merek pada produk yang di produksioleh 

suatu perusahaan tersebut, sehingga konsumen akan memiliki suatu persepsi pada 

produk tersebut. Sehingga konsumen tergerak untuk melakukan keputusan 

membeli suatu merek produk tersebut. 

Merek merupakan suatu atribut yang begitu penting dari produk yang 

dapat mempegaruhi suatu kegiatan perusahaan dalam melakukan pengenalan

produk kepada masyarakat atau calon konsumen. Dengan begitu semakin baik 
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brand image (citra merek) suatu produk yang di ciptakan maka akan berdampak 

pada keputusan pembelian oleh konsumen pula.

Menurut Kotler (2009:82) brand/merek , adalah :

“Suatu nama, istilah, tanda, symbol, atau rancangan, atau kombinasi 

semuanya yang dimaksudkan untuk mengindentifikasi barang atau 

jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan membedakannya dari 

barang atau jasa penting.”

Hal ini mempertimbangkan merek-merek mana yang harus dipertimbangkan 

selanjutnya merek mana yang harus dipilih.

Menurut Kotler dan Keller (2009:183) proses pengambilan keputusan 

terdiri dari :

a. Pengenalan masalah

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan.

b. Pencarian informasi

Melalui pengumpulan informasi konsumen, mengetahui tentang merek-

merek yang bersaing dan keistimewaan produk tersebut.

c. Evaluasi alternatif

Proses ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan konsumen dalam 

mengembangkan suatu keyakinan merek tentang dimana posisi setiap 

merek dalam masing-masing atribut.

d. Keputusan pembelian

Suatu keadaan dimana konsumen membentuk niat untuk membeli produk 

yang paling disukai.

e. Evaluasi pasca pembelian

Evaluasi ini menyangkut seberapa jauh kinerja produk dengan harapan 

pembeli.

Proses evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen merasa puas atau

tidak puas atas keputusan pembeliannya. Atas keputusan pembelian produk atau 

jasanya.
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Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas/independent (X) yaitu 

brand image, dan satu variabel terikat atau dependent (Y) yaitu proses 

pengambilan keputusan. Penulis membuat suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut :

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran

  

1.5.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis 

mengemukakan hipotesis bahwa :

Jika brand image baik maka minat belipun meningkat.

1.6    Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis ada 

beberapa metode sebagai berikut :

a) Penelitian explanatory

Penelitian explanatory menurut Zulganef (2008:11) adalah : 

Penelitian yang bertujuan menelaah suatu kausalitas antar variable 

yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Dimana bertujuan untuk 

menjelaskan atau membuktikan hubungan atau pengaruh antar variabel.

b) Metode Deskriptif 

Metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2011;54) yaitu: “Suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

Brand Image (X)

- Atribut - Pemakai
- Manfaat
- Nilai
- Budaya
- Kepribadian

Minat Beli (Y)

- Pengenalan masalah 
- Pencarian informasi
- Evaluasi alternatif
- Kebutuhan pembelian
- Perilaku pasca pembelian
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kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa 

sekarang.”

c) Metode Verifikatif

Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

(2011;74) menyatakan bahwa penelitian verifikatif adalah sebagai berikut:

“Suatu penelitian untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang 

juga berarti menguji kebenaran teori.”

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah data dikumpulkan terutama oleh peneliti sendiri secara 

pribadi dengan turun ke lapangan serta mengumpulkan informasi melalui 

wawancara atau observasi.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam. Sistem wawancara yang dilakukan adalah sistem wawancara 

tertutup, dimana wawancara dilakukan secara general/umum terhadap 

permasalahan yang diteliti.

b. Observasi (Observation)

Observasi adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan 

panca indra yang dimiliki selain dengan membaca koran, mendengarkan radio, 

menonton televisi atau berbicara dengan orang lain.

c. Kuesioner 

Kuesioner adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara 

sistematis, untuk diisi oleh responden. Daftar pertanyaan tersebut 

berhubungan dengan masalah penelitian dan setiap pertanyaan merupakan 

jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis, guna 

mendapatkan data primer untuk diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan.
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2. Studi Kepustakaan (Library Research)  

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, jurnal, tesis dan disertasi, 

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian di Distribution Store ROCKMEN yang berlokasi di 

Jalan Terusan Jakarta Utara Komplek Sulaksana Makmur no. 38 Bandung Jawa 

Barat


