
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bandung memang sudah sejak lama dikenal sebagai barometer fashion di 

Indonesia. Di kota ini perkembangan fashion selalu bergerak dinamis dengan 

segala kreativitas didalamnya. Sejak pertengahan tahun 1990-an sampai sekarang, 

tren distro (distribution outlet) dan FO (factory outlet) membentuk identitas kota 

ini sebagai kiblat utama di bidang fashion. Industri fashion di Kota Bandung telah 

memberikan gairah baru untuk anak muda dalam berkarya. Geliat anak muda 

yang terus berkarya dibidang fashion terasa denyutnya beberapa tahun terakhir ini. 

Hadirnya sosial media mendorong kehadiran produk-produk fashion terbaru untuk 

memajang karyanya. Tak bisa dipungkiri, fashion telah menjadi industri kreatif 

yang sudah sangat besar. Bahkan produk fashion ciptaan anak muda Indonesia 

sudah dikenal di luar negeri (http://gigsplay.com/fash-eksebisi-kreativitas-fashion-

kota-bandung/, diakses pada tanggal 21 Oktober 2014). 

Tabel 1.1 

Jumlah Distro di Kota Bandung 

Tahun Jumlah Distribution Outlet 

2002-2005 200 

2006-2008 400 

2009-2013 1200 

Sumber: http://bandungcreativecityblog.wordpress.com, diakses pada tanggal 29 

Oktober 2014. 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terbukti bahwa industri distro di Kota 

Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejalan 

dengan adanya kebijakan pemerintah UU no. 22 tahun 1999 tentang otonomi 

daerah terjadi kenaikan jumlah distro di Kota Bandung dari tahun ke tahun. Hal 

ini disebabkan karena banyak wisatawan dan warga Bandung yang membutuhkan 

http://gigsplay.com/fash-eksebisi-kreativitas-fashion-kota-bandung/
http://gigsplay.com/fash-eksebisi-kreativitas-fashion-kota-bandung/
http://bandungcreativecityblog.wordpress.com/


2 

 

pakaian yang up to date dan fresh untuk menunjang penampilan keseharian 

mereka. Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami 

pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan, mengingat banyaknya 

warga luar kota yang singgah dan menetap, baik untuk sekedar berlibur, 

berbelanja, bekerja atau bahkan mengenyam pendidikan di Kota Kembang ini. 

Oleh karena itu banyak orang yang tertarik berbisnis dibidang pakaian dengan 

membangun distro karena distro terkenal di Bandung sebagai tempat berbelanja 

pakaian yang up to date dan fresh. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung 

Tahun Jumlah 

2008 2.816.904 

2009 2.854.177 

2010 3.178.543 

2011 3.235.615 

2012 3.307.396 

Sumber: http://jabar.bps.go.id/subyek/jumlah-penduduk-kabupatenkota-di-jawa-

barat-2004-2012, diakses pada tanggal 21 Oktober 2014. 

 Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan 

penduduk di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 

tahun 2009 ke tahun 2010 peningkatan penduduk sangat tinggi yaitu dari 

2.854.177 orang menjadi 3.178.543 orang dan seterusnya hingga pada tahun 2012 

penduduk di Kota Bandung menjadi 3.307.396 orang. Hal ini dijadikan peluang 

bagi para pemilik distro di Kota Bandung untuk terus mengembangkan usaha 

distro-nya tersebut agar dapat bersaing dengan baik di pasar. 

 Dengan semakin banyaknya distro yang bermunculan menjadikan tingkat 

persaingan semakin ketat sehingga perusahaan dalam industri ini harus membuat 

strategi dalam memasarkan produknya agar mampu memenangkan persaingan. 

http://jabar.bps.go.id/subyek/jumlah-penduduk-kabupatenkota-di-jawa-barat-2004-2012
http://jabar.bps.go.id/subyek/jumlah-penduduk-kabupatenkota-di-jawa-barat-2004-2012
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Oleh karena itu suatu perusahaan distro harus dapat meningkatkan penjualannya 

agar dapat tetap bersaing dengan distro-distro lainnya. Peluang tinggi rendahnya 

penjualan dapat diketahui dengan meneliti keputusan pembelian konsumen. 

Dengan adanya keputusan pembelian pada konsumen maka hal tersebut akan 

menjadi pembuka pintu untuk meningkatkan penjualan. 

Salah satu strategi pemasaran yang diterapkan untuk meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen adalah strategi penciptaan atau pemberian merek 

yang tepat pada produk yang diciptakan oleh perusahaan serta menjaga kualitas 

produk perusahaan. Tri Asih, Suharyono dan Dahlan (2012) mengemukakan 

bahwa merek adalah salah satu faktor penting dalam pemasaran karena aktivitas 

menawarkan dan memperkenalkan produk atau jasa tidak terlepas dari merek 

yang tertera pada produk tersebut. Merek bukan hanya sekedar sesuatu yang dapat 

menampilkan nilai fungsional saja, akan tetapi dapat memberikan nilai khusus 

dibenak konsumen. Dewasa ini menunjukkan bahwa merek menjadi pembeda 

antara produk satu dengan produk lainnya, oleh sebab itu merek harus dikelola 

dengan baik. Mengelola merek yaitu sebuah usaha untuk menciptakan suatu 

asosiasi terhadap merek tersebut sehingga sebuah produk atau merek bisa 

tertanam dibenak konsumen. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperoleh citra positif dari konsumen. Sementara berdasarkan penelitian 

sebelumnya menurut Afra Wibawa (2010) mengatakan bahwa lokasi dan citra 

merek mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian konsumen pada Distro Ouval Research di Buah Batu 

Bandung. Menurut Kotler dan Keller (2011:332), citra merek adalah bagaimana 

persepsi konsumen menganggap atau menilai (merek) suatu perusahaan secara 

aktual, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. 

Aaker dan Biel (2009:71) mengatakan bahwa citra merek terdiri dari tiga sub 

variabel yaitu: 

1. Citra perusahaan adalah asosiasi yang berkaitan dengan atribut dari suatu 

perusahaan. 

2. Citra pemakai adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. 
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3. Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu produk. 

 Dengan banyaknya produk yang ditawarkan oleh perusahaan, maka 

konsumen akan dapat melihat merek mana yang dapat memenuhi kebutuhannya. 

Pada saat ini kebutuhan konsumen tidak terbatas pada fungsi utama yang 

diberikan oleh suatu produk tetapi sudah berkembang menjadi keinginan akan 

suatu merek tertentu. Dalam usaha memenangkan persaingan, perusahaan harus 

dapat melaksanakan strategi pemasaran dengan baik. Pelaksanaan pemasaran yang 

terpenting yaitu perusahaan dihadapkan pada keputusan pemberian merek. 

  Cerva Store adalah salah satu distro yang telah menjalankan strategi 

penciptaan atau pemberian merek. Dimana Cerva itu berasal dari bahasa Yunani 

yang artinya rusa betina. Yudistira Sundara selaku pemilik Cerva mengatakan 

mengapa diberi merek Cerva, karena distro-nya kecil seperti rusa betina yang 

rentan dimangsa oleh hewan-hewan buas, akan tetapi Cerva bisa berlari kencang 

untuk menyelamatkan diri dari hewan-hewan yang akan memangsanya. Artinya 

meskipun Cerva kecil dan mudah untuk dimangsa oleh pesaing-pesaingnya yang 

besar diharapkan Cerva bisa berlari cepat untuk menyelamatkan diri dari bahaya 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 konsumen Cerva, mengatakan 

bahwa apabila mendengar kata Cerva, mereka teringat dengan distro yang kecil 

atau biasa disebut mini concept store. Mini concept store adalah suatu toko 

dengan ukuran yang kecil dan memiliki konsep tertentu dalam menjual produk 

yang ada di dalamnya. Kemudian 30 konsumen tersebut juga mengatakan bahwa 

ketika mereka ingin membeli baju maka mereka selalu teringat Cerva Store. 

 Berikut adalah laporan penjualan Cerva Store mulai dari bulan Juli 2013 

sampai dengan bulan Agustus 2014. Laporan penjualan di bawah ini merupakan 

gambaran bahwa Cerva Store masih belum bisa mempertahankan kenaikan 

penjualan. 

 

 

 



5 

 

Tabel 1.3 

Penjualan Cerva periode 2013-2014 

Periode Total Penjualan 

(Rp) 

Kenaikan 

(Rp) 

Penurunan 

(Rp) 

Juli 2013 4.000.000 - - 

Agustus 2013 4.000.000 - - 

September 2013 4.500.000 500.000 - 

Oktober 2013 4.000.000 - 500.000 

November 2013 3.500.000 - 500.000 

Desember 2013 4.500.000 1.000.000 - 

Januari 2014 5.500.000 1.000.000 - 

Februari 2014 5.000.000 - 500.000 

Maret 2014 4.500.000 - 500.000 

April 2014 5.000.000 500.000 - 

Mei 2014 3.500.000 - 1.500.000 

Juni 2014 3.000.000 - 500.000 

Juli 2014 3.000.000 - - 

Agustus 2014 3.000.000 - - 

Sumber: Laporan Keuangan Cerva Store 2013-2014 

Dari tabel 1.3 di atas terlihat adanya penjualan yang naik dan turun dalam 

setiap bulannya. Kenaikan secara signifikan terjadi pada bulan Desember 2013 

dan Januari 2014 dimana perusahaan telah melakukan penjualan ke Yogyakarta, 

Jakarta dan Surabaya. Sementara itu pada bulan Mei 2014 terjadi penurunan yang 

signifikan karena tidak melakukan penjualan ke luar kota dan hal ini juga karena 

permintaan untuk wilayah Kota Bandung lambat dan cenderung menurun. 

 Cerva Store menyadari bahwa penjualan yang diperoleh selalu berfluktuasi 

setiap bulannya, yang artinya Cerva Store belum mampu meningkatkan keputusan 

pembelian yang baik pada konsumen. Fenomena yang terjadi karena Cerva 

merupakan distro yang relatif baru dan memiliki citra merek yang kuat di Kota 

Bandung. Kemudian Cerva juga harus berhadapan dengan pemain lama yang 

citranya sudah sangat kuat seperti Unkl347 dan Ouval Research. 
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Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti hal tersebut lebih lanjut dengan mengambil judul: 

“Pengaruh Citra Merek terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Cerva Store Bandung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perlu untuk 

mengidentifikasi masalah yang muncul. Hal ini dilakukan untuk 

menyederhanakan permasalahan dan memperjelas arah dari penelitian ini yang 

sesuai dengan judul yang telah dikemukakan di atas. Masalah-masalah yang akan 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai citra merek Cerva Store Bandung. 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian 

produk Cerva Store Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh citra merek terhadap proses keputusan pembelian 

konsumen pada Cerva Store Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlakukan sebagai bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan 

skripsi yang akan diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sidang sarjana pada jurusan Manajemen S1, Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai citra merek Cerva Store 

Bandung. 

2. Untuk mengatahui tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian 

pada produk Cerva Store Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap proses keputusan pembelian 

konsumen pada Cerva Store Bandung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan praktis 

a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan 

pemikiran dan masukan dalam pengambilan keputuasan perusahaan 

khususnya dalam bidang pemasaran. 

b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas dalam bidang pemasaran, khususnya mengenai 

masalah tentang citra merek dan proses keputusan pembelian. 

2. Kegunaan ilmiah 

a. Hasil pemikiran ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi yang akan mengadakan penelitian lebih jauh dan sebagai 

bahan bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi 

yang membacanya, terutama mengenai masalah citra merek dan proses 

keputusan pembelian. 


