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BAB I 

PENDAHULIAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat yang memiliki 

banyak potensi. Pertumbuhan masyarakat dan tingkat perekonomian kota 

Bandung yang semakin meningkat menyebabkan pertumbuhan industri 

fashion, kuliner, budaya maupun industri kreatif lainnya terus meningkat 

Hal ini dapat menajdikan salah satu faktor pendorong bagi wisatawan untuk 

mengunjungi Kota Bandung.  

Sebagai kota yang terkenal dengan kreatifitasnya, Bandung 

menawarkan berbagai macam aktifitas yang dapat dilakukan selama dikota 

Bandung, mulai dari menikmati suasana dingin di pegungungan, hamparan 

kebun teh dan perkebunan sayuran lainnya, mencoba aktivitas outbound, 

merasakan lezatnya berbagai kuliner unik, mengenal budaya asli kota 

bandung sampai dengan kegiatan berbelanja yang sangat menyenangkan.  

Sekian banyak keunikan yang dimiliki Bandung salah satunya 

adalah wisata belanja. Maka dari itu Bandung menawarkan banyak pilihan 

factory outlet yang tersebar di beberapa daerah. Namun banyaknya Factory 

Outlet menyebabkan perubahan trend di kalangan masyarakat 

Konsep awal Factory outlet (FO) merupakan toko pakaian buatan 

pabrik untuk komoditas ekspor yang mengalami cacad produksi atau ditolak 

oleh negara tujuan. Barang-barang di tawarkan oleh Factory Outlet (FO) 

tentunya barang-barang yang memiliki label terkenal namun ditawarkan 

dengan harga yang lebih miring dikarekan terdapat cacad produksi, namun 
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kini konsep ini mulai berubah, banyak factory outlrt yang sengaja membuat 

pabriknya sendiri, bahkan  memiliki desiginer sendiri untuk membuat 

produknya.  

Factory Outlet (FO) kini sangat ramai dibicarakan di kalangan 

masyarat, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa Factory Outlet 

memiliki produk yang beragam sehingga memudahkan untuk memilih 

produk sesuai dengan selera masyarakat. Selain itu produk yang ditawarkan 

Factory Outlet yang mengikuti trend yang terjadi di masarakat menjadikan 

Factory Oulet (FO) sebagai salah satu pilihan berbelanja. 

Namun tahun 2013 sampai dengan sekarang merupakan masa kelam 

bagi usaha bisinis Factory Outlet, pengusaha bisnis clothing, Airplane 

System, Fiki Satari, menilai kelesuan bisnis factory outlet (FO) sudah 

diungkapkan oleh para pelaku atau pengusaha FO yang ada di Bandung dan 

dapat dilihat dengan tidak adanya lagi penambahan jaringan baru pada unit 

bisnis tersebut. Dia mengatakan secara khusus, dirinya memang tidak 

mengetahui indikator stagnan atau lesunya bisnis FO yang terjadi. Namun, 

perkembangan unit jaringan FO yang tidak sebergairah beberapa tahun lalu, 

akhirnya dapat dilihat bahwa banyak faktor yang dapat meminimalisir 

potensi bisnis FO. (bandung.bisnis.com,2015) 

Kelesuan yang  dialami bisnis FO salah satu penyebab adalah 

semakin menjamurnya bisnis online shop (e-commerce) yang semakin 

menggeliat. Banyak kemudahan yang dapat ditawarkan oleh bisnis e-

commerce ini, konsumen hanya tinggal menggunakan media elektroniknya 

seperti smart phone, tablet, laptop, pc dll untuk mengakses situs online shop 
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yang diinginkan tanpa harus mengorbankan waktu datang ke gerai atau 

toko-toko, konsumen juga dapat mengehemat waktu dan memperoleh harga 

yang murah untuk memenuhi semua kebutuhan yang sedang di cari hanya 

dengan sekali “klik”.  

Tabel 1.1 

Estimasi penjualan e-commerce di beberapa Negara Asia 

  2013 2014 2015 2016 

Republic Rakyat 

Tiongkok 

$181.62 $274.57 $358.59 $439.72 

Jepang  $118.59 $127.06 $135.54 $143.13 

Korea Selatan $18.52 $20.24 $21.92 $23.72 

India $16.32 $20.74 $25.65 $30.32 

Indonesia $1.79 $2.60 $3.56 $4.89 

              Sumber: (startupbisnis.com 2015) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penjualan e-commerce  

di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya walaupun Indonesia masih 

kalah dengan negara-negara tetangganya, namun pertumbuhan yang pesat 

ini mengindikasikan bahwa bisnis e-commerce terus meningkat seiring 

dengan perbaikan dan dukungan yang dilakukan Kementian komunikasi 

dan Informatika (Kominfo). Hal ini dapat mengancam bisnis yang masih 

mengandalkan toko-toko tradisional, khususnya adalah Factory Outlet yang 

masih mengandalkan display-display produk di toko.  

Salah satu Factory Outlet yang terkenal di kota Bandung adalah 

Heritage Factory Outlet yang menawarkan berbagai macam produk fashion 

branded, mulai dari perlengkapan wanita, pria bahkan anak-anak teredia 

disini. Salah satu keunikan yang dimiliki Heritage Factory Outlet adalah 
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bagunan yang bernuansa colonial belanda sehingga Factory ini memiliki 

kesan megah dan  artistic dibanding pesaingnya.  

Melihat dari lokasi Heritage Factory Outlet berada di daerah yang 

dikelilingi oleh factory outlet – factory outlet yang juga terkenal seperti 

Secret, The Summit, Stamp, Passion dll, menjadikan konsumen memiliki 

banyak pilihan untuk memutuskan pembelian ini menjadikan Heritage 

Factory Outlet memiliki persaingan yang sangat ketat.  

Selain tingkat perdagangan e-commerce  yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun masalah yang dihadapi oleh Heritage Factory Outlet adalah 

pesaing yang terlihat jelas di sekitaran Jl Laksamana RE Martadinata. 

 

Table 1.2 

Nama FO beseerta alamat 

No Nama Alamat 

1 The secret Jl Laksamana RE Martadinata 47 

2 Stamp Jl Laksamana RE Martadinata 38 

3 The Summit Jl Laksamana RE Martadinata 61 

4 Branded Club Jl Laksamana RE Martadinata 55 

5 For Man Jl Laksamana RE Martadinata 36 

6 Clover Jl Laksamana RE Martadinata 107 

7 Oasis Jl Laksamana RE Martadinata 57 

        Sumber: observasi (data diolah kembali) 2015 

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa Factory Outlet (FO) di 

Bandung berada di wilayah yang strategis dan mudah di jangkau oleh 

kendaraan umum maupun pribadi. Beberapa Factory Outlet (FO) didirikan 

di tempat yang relative berdekatan menjadikan setiap Factory Outlet (FO) 

berlomba-lomba memberikan produk dan pelayanan terbaik bagi konsumen 

dibandingkan para pesaingnya. Setiap  Factory Outlet melakukan berbagai 
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strategi  untuk menarik perhatian konsumen demi menjaga kelangsungan 

perusahaan. 

Dalam kondisi ekonomi yang akhir-akhir ini tidak stabil dengan 

perubahan kurs rupiah terhadap dolar yang naik turun, ditambah kenaikan 

tarif tol per 1 November 2015 menjadi salah satu factor yang menyebabkan 

penundaan bahkan  penurunan kemampuan masyarakt untuk 

membelanjakan uangnya dalam pemenuhan kebutuhan di bidang fashion. 

Sebagai alternative konsumen akan menyesuaikan budget  

belanjanya terutama dalam soal harga, pada umunya konsumen akan 

mencari harga yang dapat dijangkau di bandingkan pesaingnya, walaupun 

konsep utama Factory Outlet merupakan “barang cacat produksi” yang di 

tawarkan dengan harga pabrik masalah kualitas tidak bisa dianggap remeh, 

konsumen akan dengan seksama meneliti barang-barang yang akan 

dibelinya, jika konsumen merasa kecewa terhadap produk yang dipasarkan 

akan berdampak besar bagi produk-produk Heritage Factory Outlet.  

Dalam menghadapi pesaingnya Heritage Factory Outlet harus 

memiliki strategi yang tepat, Diferensiasi produk salah satu strategi yang 

dapat digunakan  untuk memenangkan pasar. Hal ini diharapkan dapat 

memberikan dampak pada keputusan pembelian konsumen.  

Tidaklah mudah bagi Heritage Factory Outlet untuk menyediakan 

barang-barangnya, sebagai perusahaan yang bergerak di industry fashion 

Heritage harus selalu mengikuti trend yang berlaku dan menngalasisis 

perilaku konsumen demi mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan dari konsumennya. Dalam kasus sederhana selama peride bulan 
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Agustus- November 2015 Bandung mengalami perubahan cuaca yang 

sangat ekstrim dimana pagi sampai siang hari akan mengalai udara panas 

tetapi sore hari akan turun hujan dengan intensitas ringan sampai sedang 

yang mendorong konsumen untuk menyesuaikan pakaian apa yang harus 

dipakai pada saat kondisi seperti ini. Sebagai pelopor fashion Bandung 

Heritage di tuntut untuk bergerak cepat dalam menangani permasalahan ini.  

Selain itu perubahan trend pakaian dan aksesoris yang berubah 

dengan cepat mendorong Heritage untuk selalu mengupdate koleksi-koleksi 

busananya baik untuk wanita, pria maupun anak-anak, tidak hanya 

mengupdate koleksinya untuk dapat memenangkan persaingan yang sangat 

ketat Heritage juga harus menetapkan diferensiasi produk dan harga yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Apabila pada factory Outlet lainnya hanya memberikan produk 

pakaian atau fashion saja, Heritage Factory Outlet memberikan banyak 

pilihan alternative untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, diantarnya 

Heritage menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti bad cover, pernak 

pernik untuk ulang tahun maupun kerajian tangan, tempat khusus untuk 

batik dan kebaya mainan untuk anak-anak. 

Produk-produk Heritage Factory Outlet memiliki bentuk yang 

menarik, walupun bergerak di bidang pakaian Heritage Factorry Outlet 

dapat menampilkan sebuah rancangan yang dapt menarik perhatian 

konsumennya, model-model yang ditawarkan mengikuti trend masa kini 

terutama untuk pakaian anak-anak dan wanita dewasa. Gambar-gamabar 

yang ditampilkan pada pakaian anak-anak sangat menarik dengan 
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menghadirkan tokoh-tokoh kartun yang sedang digemari anak-anak 

misalnya kartun Frozen, Cars,Barbie, dan tokoh-tokoh lainnya, selain itu 

terdapat ruangan khusus untuk konsumen yang memiliki tubuh besar, 

karena tersedia juga pakaian dengan size yang besar sehingga menambah 

keuinikan yang dimiliki Heritage Factory Outlet. 

Heritage Factory Outlet sebagai pelopor FO di Bandung senantiasa 

dituntut untuk mempertahankan kualitas dari produk-produknya dan 

memperhatikan daya tahan yang dimiliki dari setiap produknya sehingga 

konsumen merasa percaya dan memiliki jaminan terhadap produk yang 

dibelinya. Selain itu melalui rancangan yang matang mengenai produk-

produknya Heritage Factory Outlet dapat menyesuaiakan produknya 

dengan kebutuhan konsumen. 

Kualitas yang ingin dijaga oleh Heritage Factory Outlet  tidak 

terlepas dari harga yang harus dibayarkan oleh konsumennya. Harga adalah 

sejumlah uang yang dibebankan pada sebuah produk atau jasa atau jumlah 

nilai yang konsumen pertukarkan dengan manfaat dari memiliki atau 

menggunakan produk jasa yang di pertukarkan itu.  

Harga juga merupakan factor yang bisa mempengatuhi keputusan 

pembelian, keterjangkauan harga, daya saing, dan potongan harga 

membantu dalam menentukan keputusan pembelian konsumen demi 

peningkaan penjualan.  

Produk-produk yang ditawarkan Heritage Factory Outlet memiliki 

harga yang terjangkau untuk pakaian anak-anak dibandrol mulai dari 

Rp30.000 sudah dapat membawa kaos lucu. Untuk wanita dewasa harga di 
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bandrol mulai Rp 50.000 ini tidak kalah saing dari kompetitor-

kompetitornya. 

Berikut adalah gambar estimasi data penjualan Heritage Factory 

Outlet periode tahun 2000 sampai dengan tahun  2014: 

 

 

 Sumber : Heritage Factory Outlet (data diolah kembali) 2015 

Gambar 1.1 

Estimasi Data Penjualan Heritage Factory Outlet 

2000-2014 
 

 Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa penjualan produk di 

Heritage Factory Outlet mengalami kenaikan dan penurunan, ini ditujukan melalui 

tahun 2000 dimana awal Heritage didirikan penjualan masih sangat kecil, hanya 

sebesar Rp.457.554.000, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2001 mengalami 

kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar Rp. 725.115.000, pada tahun 2002 

penjualan mengalami peningkatan menjadi Rp 1.589.114.000, tahun 2003 

penjualan mengalami  peningkatan yang tinggi yakni sebesar Rp.2.116.413.000, 

pada tahun 2004 penjualan produk Heritage sebesar Rp. 2.473.187.000, tahun 2005 
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kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp. 2.754.935, namun tahun 2006 penjualan 

mengalami penurunan menjadi Rp. 2.703.746.000 tahun 2007 juga penjualan 

mengalami penurunan menjadi Rp. 2.659.443.000,  tahun 2008 terjadi kenaikan 

penjualan sebesar Rp. 2.784.372.000, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2009 

menjadi Rp. 2.795.663.000, tahun 2010 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya 

sebesar Rp. 2.817.349.000, akan tetapi tahun 2011 terjadi kembali penurunan 

penjualan menjadi sebesar Rp. 2.747.896.000, tahun 2012 kembali mengalami 

penurunan penjualan sehingga menjadi Rp. 2.659.774.000, taun 2013 terjadi 

penurunan penjualan  yang drastic menjadi sebesar Rp. 2.114.722.000, begitu pun 

tahun 2014 terjadi penurunan penjualan menjadi sebesar Rp. 2.010.136.000. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Diferensiasi Produk Dan Harga 

Terhadap Keputuasan Pembelian Ke Factory Outlet (FO) di Kota 

Bandung (Studi kasus Heritage The Factory Outlet)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui keputusan pembelian ke 

Factory Outlet di pengaruhi oleh beberapa factor. Permasalahan yang 

hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh differensiasi produk terhadap keputusan 

pembelian ke Heritage Factory Outlet (FO) di kota Bandung? 
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2. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian ke 

Heritage Factory Outlet (FO) di kota Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh diferensiasi produk dan harga terhadap 

keputusan pembelian ke Heritage Factory Outlet Bandung 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh differensiasi produk 

terhadap keputusan pembelian ke Heritage Factory Outlet (FO) di 

kota bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga  terhadap keputusan 

pembelian ke Heritage Factory Outlet (FO) di kota Bandung. 

3. Untuk mengetaui bagaimana pengaruh diferensiasi produk dan 

harga terhadap keputusan pembelian ke Heritage Factory Outlet 

(FO) di kota Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun 

skripsi penelitian ini juga diharapkan dapat member informasi-informasi 

yang hasilnya dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. 

 

 



11 
 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan yang dapat dipakai sebagai bahan koreksi dan 

evaluasi serta membantu dalam pengambilan keputusan 

manajemen perusahaan khususnya dalam melakukan diferensiasi 

produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Bagi Pembaca 

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan informasi bagi pembaca dan menambah referensi 

bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian tentang 

diferensiasi produk dan harga sehingga kekurangan dari tulisan 

ini dapat diperbaiki. 

3. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memperoleh kajian ilmu pengetahuan yang 

telah di dapat selama perkuliahan. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang seluk 

beluk diferensiasi produk dan harga.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Nasir (2007:63), tujuan metode penelitian deskriptif adalah 

untuk membuat gambaran atau pelukisan secara sistematis,actual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti. 

Sedangkan metode penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2012:8) Metode 
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verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau 

sampel tertentu dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua 

jenis teknik pengumpulan data :  

1. Studi Pustaka ( Library Research), yaitu penelitian yang didasarkan pada 

buku-buku yang dianjurkan, majalah-majalah, dan catatan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Sudi Lapangan ( Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung 

pada perusahaan yang akan diteliti dengan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara :  

a. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan Tanya jawab yang berstruktur kepada pihak Heritage 

The Factory Outlet sehubungan masalah yang diteliti. 

b. Observasi (Observation), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung dengan cara mendatangi 

Heritage The Factory Outlet dan melakukan analisa seperlunya 

sehingga penulis dapat mengumpulkan data atau keterangan yang 

sekiranya dapat mendekati pembahasan. 

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan guna memperoleh informasi mengenai tanggapan 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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1.6 Lokasi dan Waktu penelitian  

Untuk menunjang data-data yang diperlukan penulis melakukan 

survey (pengambilan data ) di gerai Heritage The Factory Outlet  yang 

beralamat di Jl. RE Martadinata no. 63 Bandung. Penulis melakukan 

penelitian ini di mulai dari bulan September  2014 sampai dengan 

selesai. 

 

 


