
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan suatu 

daerah atau negara. Selain itu pariwisata juga menjadi salah satu cara untuk 

memperkenalkan kebudayaan suatu daerah ke daerah lainnya. Industri pariwisata 

juga memberi andil dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik itu di negara 

maju maupun berkembang. Indonesia merupakan daerah potensial untuk maju dan 

berkembang dari sektor pariwisata karena Indonesia menawarkan tempat–tempat 

indah untuk dijadikan objek wisata unggulan. Luas wilayah yang termasuk dalam 

salah satu negara terbesar di dunia ditambah dengan kondisi alam yang luar biasa 

menakjubkan menjadikan Indonesia sebagai negara yang wajib dikunjungi dan 

didatangi oleh para wisatawan, baik domestik maupun wisatawan mancanegara.  

(http://haluankepri.com/opini-/35210-pengembangan-pariwisata-indonesia.html) 

Di Indonesia, khususnya Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang 

memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal dan wisatawan asing untuk berwisata. 

Salah satu yang menjadi tujuan para wisatawan adalah Kota Bandung dalam 

kunjungan wisata yang dipilih untuk dikunjungi. Kota Bandung memiliki sejuta 

pesona dalam pariwisata mulai dari, wisata alam, bangunan kuno, kuliner, hingga 

berbelanja yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Bandung untuk menarik 

wisatawan dengan segala keindahan yang dimilikinya. 

Dalam kurun tiga tahun terakhir pertumbuhan perekonomian Kota 

Bandung terus terdongkrak naik. Penyebab kondisi yang tengah dialami Kota 

Bandung tidak hanya karena saat ini menjadi salah satu Kota tertinggi dikunjungi 

wisatawan sebagai Kota wisata tetapi juga sebagai kota bisnis. Imbas dari kondisi 

tersebut, julukan “business and leisure” di Bandung menjadi sangat kondang. 

Kehadiran perdagangan dan jasa mengalami peningkatan cukup signifikan 



 

 

dibanding sektor lain. (Pikiran Rakyat, Bisnis Hotel Bandung Masih Menjanjikan, 

30 Maret 2009). 

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung dari tahun ke 

tahun meningkat yang ditunjukan oleh data dari Badan Pusat Statistik. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung 

Tahun Wisatawan Jumlah 

(orang) 

Kenaikan 

Mancanegara Domestik 

2008 137.268 2.420.105 2.557.373 0 

2009 175.111 4.320.134 4.495.134 75.8 

2010 185.076 7.515.225 7.700.301 71.3 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011 

Dari data di atas pada tahun 2008 dapat dinyatakan bahwa  adanya 

peningkatan  kunjungan yang datang. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan 

jumlah pengunjung wisatawan ke Kota Bandung yaitu 75.8%. Untuk tahun 2010 

peningkatan yaitu sebesar 71.3%.  Salah satu tujuan objek wisata yang biasa 

menarik wisatawan untuk berkunjung salah satunya adalah wisata berbelanja yang 

ditawarkan. Terutama keunikan dari pusat perbelanjaan yang ada di Kota 

Bandung baik berupa factory outlet, distro dan clothing.  

Dengan potensi wisata berbelanja di Kota Bandung yang memiliki minat 

yang tinggi di mata wisatawan maupun warga Kota Bandung, hal ini dilihat oleh 

para wirausahawan yang tertarik untuk dijadikan peluang bisnis yang cukup 

menjanjikan. Melihat potensi akan industri perbelanjaan yang menyuguhkan 

pakaian akan tren masa kini, mulai bermunculan suatu usaha atau bisnis yang 



 

 

dinamakan clothing dimana menjual pakaian. Berikut ini adalah data mengenai 

clothing di Kota Bandung: 

Tabel 1.2 

Tabel Clothing yang Ada Di Kota Bandung 

No Nama Alamat 

1 3 Second BIP / Jl. Meredeka 56 Bandung 

2 Neps  Jl. Riau 18 Bandung 

3 Jail body inside  Jl. Batununggal Indah Raya I/10 Bandung 

4 Dloops  Jl. Geusanulum 1 Sultan Agung Bandung 

5 Oro  Jl. Trunojoyo 23 Bandung 

6 Screamous  Jl. Trunojoyo 23 Bandung 

7 Boardmaker  Jl. Merdeka 68 Bandung 

8 Rawks  Jl. Banda 23 Bandung 

9 Diery  Jl. Trunojoyo 23 Bandung 

10 Invictus  Jl. Pager gunung 13 Bandung 

11 Flashjack  Jl. Sukarajin VI 1 Bandung 

12 Airplane system Jl. Aceh 44 Bandung 

13 Nls  Jl. Trunojoyo 8 Bandung 

14 Blankwear  Jl. Trunojoyo 23 Bandung 

15 Post clothing co. Jl. Dipatiukur 43 Bandung 



 

 

Sumber: http://clothingbandung.com/alamat-fo-distro/ 

Dalam meningkatkan daya saing yang kuat, perusahaan harus selalu 

memperhatikan bagaimana memasarkan produknya untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan selera konsumen baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk itu 

perusahaan perlu meningkatkan iklan serta menjaga mutu dan citra produk 

dihadapan konsumen. 

16 Ouval research  Jl. Buah batu 64 Bandung  

17 Black id  Jl. Belitung 3 Bandung 

18 Black jack  Jl. Trunojoyo 19 Bandung 

19 Evil army Jl. Sultan agung 5 Bandung 

20 Romantic silver Jl. Trunojoyo 23 Bandung 

21 Flashy  Jl. Dipatiukur 1 Bandung 

22 Caboo  Jl. Sultan agung 3 Bandung 

23 Marrmello  Jl. Buah batu 62 Bandung 

24 Anti beauty  Jl. Trunojoyo 6 Bandung 

25 Skaters  BIP / Jl. Merdeka 56 Bandung  

26 Proshop  Jl. Lombok 10 Bandung 

27 Insiders  Jl. Dalem kaum 54 Bandung 

28 Flaming  Jl. Dalem kaum 54 Bandung 

29 Gummo  Jl. Sulanjana 15 Bandung 

30 Badger  Jl. Trunojoyo 23 Bandung 



 

 

Jika kita mengamati perkembangan iklan baik ditelevisi, radio, media 

cetak, event dan lain sebagainya, maka kita seringkali melihat iklan produk yang 

berusaha menampilkan iklan yang berkualitas, baik dilihat dari suara dan gambar 

(audio visual), bintang iklan (endorser) maupun pada acara ditelevisi atau event-

event. Strategi dalam membuat iklan yang berkualitas bertujuan untuk lebih 

diingat oleh konsumen, ini telah membawa keadaan pemasar menggunakan iklan 

pada situasi pilihan yang sangat kompetitif  dalam memilih tampilan iklan yang 

bisa dilakukan. 

Untuk lebih memperkuat perusahaan dalam bidang promosi clothing 

Unkl347 menggunakan celebrity endorser yang merupakan selebriti yaitu 

Boyband Smash ini sesuai dengan target pasar dari clothing Unkl347 yaitu 

membidik segmen pasar khususnya dikalangan anak muda baik pria maupun 

wanita. Karena pada kenyataannya produk clothing Unkl347 masih belum banyak 

dikenal masyarakat, oleh sebab itu pihak perusahaan clothing Unkl347 dalam 

mengatasi masalah tersebut, melakukan kegiatan promosi dengan menampilkan 

public figure atau celebrity endorser. Dengan menampilkan Boyband Smash. 

Boyband Smash adalah salah satu trendsetter anak muda masa kini, 

mencerminkan penampilan yang trendi, funky dan enerjik. Selain itu kesuksesan 

Boyband Smash sampai sekarang ini tidak perlu diragukan lagi, tidak hanya itu 

Boyband Smash juga tergolong sebagai salah satu bintang iklan yang sangat baik, 

dan memperoleh ratting tinggi pada industri periklanan Indonesia. Ini 

membuktikan ternyata personaliti dari selebriti juga mempengaruhi brand 

personality produk, pilihan selebriti yang tepat dapat mempengaruhi tumbuhnya 

market share. Oleh karena itu diharapkan personaliti selebriti tersebut akan 

melekat pada merek Clothing Unkl347, dan diharapkan sang selebriti menjadi 

endorser yang handal hingga dapat memikat keputusan pembelian. 

Dari beberapa fenomena yang penulis kemukakan diatas jelas terlihat 

bahwa Clothing Unkl347 dapat menjadi pesaing berat bagi perusahaan clothing 

yang ada di Kota Bandung. Tetapi apakah semua fenomena yang terjadi ini benar 

karena adanya pengaruh dari celebrity endorser Boyband Smash untuk itu dari 



 

 

beberapa fenomena yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik 

menganalisis lebih dalam sejauh mana tingkat keterkaitan fenomena yang 

disinyalir menjadi faktor meningkatnya keputusan pembelian dengan kenyataan 

yang ada dilapangan sebenarnya. 

Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Celebity 

Endorser Boyband Smash Terhadap Keputusan Pembelian Pada Clothing 

Unkl347” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

berupa kecenderungan keputusan pembelian pada clothing Unkl347 berdasarkan 

perhatian, keterkaitan, dan keinginan konsumen akibat penggunaan celebrity 

endorser Boyband Smash sebagai strategi clothing Unkl347. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen tentang celebrity endorser Boyband 

Smash pada Clothing Unkl347? 

2. Bagaimana keputusan pembelian pada Clothing Unkl347? 

3. Sejauh mana celebrity endorser Boyband Smash mempengaruhi 

keputusan pembelian pada clothing Unkl347? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan sebagai bahan masukkan dalam penyusunan suatu karya ilmiah 

sehingga diperoleh suatu kejelasan tentang pengaruh celebrity endorser terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan tujuannya adalah untuk menganalisis : 



 

 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang celebrity endorser 

Boyband Smash pada clothing Unkl347. 

2. Untuk mengetahui keputusan pembelian terhadap clothing Unkl347. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh  celebrity endorser Boyband 

Smash terhadap keputusan pembelian clothing Unkl347. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun maksud penulis melaksanakan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data dan informasi mengenai penggunaan celebrity endorser 

Boyband Smash pada Clothing Unkl347 dan pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi. 

1. Kegunaan akademis 

Bagi perguruan tinggi dan lingkungan akademis, penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya 

dibidang Manajemen Pemasaran. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini memberikan informasi 

periklanan yang dilakukan oleh perusahaan, apakah penggunaan 

celebrity endorser Boyband Smash berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian clothing Unkl347. 

b. Bagi pihak peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang penerapan pelaksanaan teori yang selama ini 

penulis peroleh di bangku kuliah pelaksanaannya secara langsung 

di lapangan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan 

celebrity endorser terhadap keputusan pembelian. 

 



 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan suatu produk 

kepada konsumen sehingga konsumen dapat melakukan keputusan pembelian dan 

untuk mencoba terus mempergunakan sebagai cara salah satunya adalah dengan 

menggunakan iklan. Periklanan ditempatkan pada posisi pertama dalam kegiatan 

promosi karena periklanan merupakan suatu alat promosi yang sangat ideal untuk 

memasarkan produk, karena daya jangkau yang luas mampu menjangkau pasar 

konsumen yang tidak dapat dijangkau oleh kegiatan promosi lain. Kotler dan 

Amstrong (2010:628), mendefinisikan periklanan sebagai berikut : 

Periklanan adalah setiap bentuk persentasi dan promosi non-personal 

yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang, atau jasa oleh 

sponsor yang teridentifikasi. 

Adapun Endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai 

bintang iklan dalam mendukung iklan produknya. Menurut Terence A.Shimp 

yang dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2001:459) 

produk-produk didalam banyak iklan mendapat dukungan (endorsemen) eksplisit 

dari berbagai tokoh umum yang popular. Selain itu dukungan kaum selebriti, 

produk-produk juga menerima dukungan eksplisit atau secara terselubung dari 

para non-selebriti endorser terbagi didalam dua jenis :  

 Typical-person Endorser 

Orang-orang biasa yaitu non-selebriti yang menggunakan atau 

mendukung produk. 

 Celebrity Endorser 

Para bintang televisi, aktor film, para atlet terkenal, dan pribadi yang 

telah mati digunakan secara luas di dalam iklan-iklan di majalah, iklan 

radio, dan televisi untuk mendukung produk. 



 

 

Kedua jenis endorser diatas memiliki atribut dan karakteristik yang sama 

tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai pendukung, apakah 

tokoh yang digunakan seorang tokoh terkenal atau tidak. Dalam hal ini 

pembatasan hanya terfokus pada penyampai pesan yang menggunakan Celebrity. 

Definisi Celebrity Endorser itu sendiri menurut Terence A. Shimp yang 

dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2001:460) adalah : 

“Celebrity Endorser adalah para bintang televisi, aktor film, para atlet 

terkenal, dan pribadi-pribadi yang telah mati digunakan secara luas 

didalam iklan-iklan di majalah, iklan radio, dan iklan televisi untuk 

mendukung produk.” 

“Selebriti adalah seorang (aktor, penghibur, tokoh atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya didalam bidang-bidang yang 

berbeda dari golongan produk yang didukung” 

Performance atau atribut-atribut endorser menurut Terence A. Shimp 

yang dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Antikasari (2001:468-

471) yaitu : 

1. Kemenarikan (attractiveness) 

Kemenarikan tidak selalu hal yang berhubungan dengan fisik endorser 

saja tetapi termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan non-fisiknya 

seperti memiliki intelektual skill yang tinggi, personality properties 

menarik, gaya hidupnya, keatletisan seorang atlet. 

2. Kepercayaan (credibility) 

Secara internalisasi (intern) dalam pikiran seorang konsumen terhadap 

endorser tersebut. Kepercayaan merupakan keadaan dimana penerima 

informasi (komunikasi) mempercayai informasi yang objektif dan jujur. 

Faktor-faktor pembentuk kepercayaan adalah tanggung jawab, jujur, 

handal, tulus, dan kepercayaan. 



 

 

 

3. Keahlian (exspertise) 

Adalah pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang dimiliki 

endorser yang berhubungan dengan topik komunikasi yang 

disampaikannya. Keahlian merupakan sumber informasi bagi komunikasi 

yang berasal dari seseorang yang memiliki keahlian dibidangnya. Atau 

kesesuaian yang melakukan komunikasi dengan sesuatu yang 

dikomunikasikan faktor pendukung variabel keahlian adalah ahli dalam 

bidangnya berpengalaman, memiliki pengetahuan, bermutu dan memiliki 

pengetahuan, serta memiliki kecakapan. 

4. Citra (image) 

Citra merupakan jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. 

Citra (image) adalah proses pengintegrasian, penseleksian dan 

pengorganisasian stimuli tersebut dapat berasal dari suatu objek, kejadian 

maupun situasi, dalam hal ini adalah model iklan. Faktor-faktor 

pembentuk citra adalah berwibawa, simpatik, ramah, sederhana, dan 

berkepribadian baik. 

Untuk meraih keberhasilan, produsen harus melihat lebih jauh bermacam-

macam faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Secara khusus produsen 

harus mengidentifikasikan tahapan-tahapan dari keputusan pembelian. 

Kenyataan menunjukkan bahwa mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen tidak mudah. Konsumen bisa mengubah pemikirannya pada detik-detik 

terakhir. Tentu saja pemasar mengharapkan konsumen bersikap positif yaitu 

tersedia membeli barang yang ditawarkan. Untuk menarik atau menumbuhkan 

keputusan pembelian terlebih dahulu pemasar harus memahami bagaimana 

konsumen berkeputusan. Keputusan pembelian dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 



 

 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000:437): “keputusan pembelian 

adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa 

alternatif pilihan yang ada.   

Adapun tahap-tahap proses keputusan pembelian menurut Kotler 

(2009:235) adalah sebagai berikut: 

1) Pengenalan kebutuhan (Need Recognation) 

Pemasar meneliti secara seksama apa yang dibutuhkan atau masalah 

yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan mengapa 

sampai seseorang itu membutuhkannya. Seseorang mungkin memiliki 

perubahan hobi, dan untuk itu marketer harus dapat mengembangkan 

rangsangan konsumen agar ia lebih menarik lagi. 

2) Pencarian informasi (Information Search) 

Sumber informasi konsumen terbagi dalam empat kelompok yaitu : 

a. Sumber pribadi :  keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Sumber niaga :  periklanan, petugas, penjualan,  

   kemasan, pemajangan. 

c. Sumber umum :  media masa dan organisasi konsumen. 

d. Sumber pengalaman  : pernah menangani, menguji, dan 

   menggunakan produk. 

3) Penilaian alternatif (evaluation of alternative) 

Terdapat lima konsep dasar bagi pemasar dalam penilaian alternatif 

konsumen yaitu : 

a. Sifat-sifat produk, apa yang menjadi ciri-ciri khusus dan perhatian

 konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. 



 

 

b. Pemasar hendaknya lebih memperhatikan kepentingan ciri-ciri produk 

daripada penonjolan ciri-ciri produk. 

c. Kepercayaan konsumen terhadap ciri merek yang menonjol. 

d. Fungsi kemanfaatan, yaitu bagaimana konsumen mengharapkan

 kepuasan yang diperoleh dari produk dengan tingkat alternatif yang

 berbeda-beda setiap hari. 

e. Bagaimana prosedur penilaian yang dilakukan konsumen dari sekian 

banyak ciri-ciri barang. 

4) Keputusan pembelian (purchase decision) 

Penilaian terhadap keputusan membeli didahului oleh maksud 

keputusan membeli, artinya apa yang menyebabkan maksud untuk 

membeli tersebut. Ada dua faktor penyebabnya yaitu : 

a. Sikap orang lain 

 Keputusan membeli itu banyak dipengaruhi oleh teman-teman, 

tetangga, atau siapa saja yang dia percaya. 

b. Faktor situasi yang tidak terduga 

 Yaitu faktor harga, pendapatan keluarga, dan keuntungan yang 

diharapkan dari produk tersebut. 

5) Perilaku pasca pembelian (post purchase decision) 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir pada saat 

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. 

Pemasar harus memantau kepuasan pada pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian dan produk pasca pembelian. 

 



 

 

a. Kepuasan pembelian 

Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari seberapa dekat 

harapan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja lebih rendah dari 

harapan maka pelanggan akan merasa kecewa, jika kinerja melebihi 

harapan maka pembeli akan merasa sangat puas. 

b. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi akan membeli kembali 

produk tersebut. Konsumen yang merasa tidak puas akan beraksi 

sebaliknya, mereka mungkin mencari informasi yang mengkonfirmasi 

nilai produk yang lebih tinggi tersebut. Mereka mungkin mengambil 

tindakan publik seperti mengajukan keluhan keperusahaan, pergi ke 

pengacara atau mengadu ke kelompok-kelompok lain. Komunikasi 

pasca pembelian telah terbukti menghasilkan penurunan pengembalian 

produk atau pembatalan produk. 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Jika konsumen membuang produk, pemasar harus mengetahui 

bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat 

merusak lingkungan. Perhatian masyarakat yang semakin besar 

terhadap masalah daur ulang dan kepedulian atas lingkungan. 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

        

 

 

 

 

 

 

Sumber: Terence A.Shimp (2007:261)             Sumber: Kotler (2009:235) 

 

1.6 Hipotesis 

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

celebrity endorser Boyband Smash memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian, dengan hipotesis yang diambil adalah : “Jika Celebrity endorser 

Boyband Smash dilaksanakan dengan baik maka keputusan pembelian pada 

Clothing Unkl347 meningkat”. 

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan 

alat-alat tertentu. Cara tersebut dipergunakan selama penelitian memperhitungkan 

kewajaran ditinjau dari penelitian serta situasi penelitian. Dalam melakukan 

penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Nazir (20011:54) 

mendefinisikan sebagai berikut : Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 
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2. Pencarian Informasi 

3. Penilaian alternatif 

4. Keputusan pembelian 

5.Perilaku pasca 
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4. Image 



 

 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disini penulis 

menggunakan metode survei dalam melakukan penelitian tentang pengguna 

celebrity endorser Boyband Smash terhadap keputusan pembelian clothing 

Unkl347 (Nazir 20011:56). 

Menurut Nazir (20011:56) metode survei adalah penyelidikan yang 

diadakan untuk memperoleh fakta-fakat, gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institual sosial, ekonomi, atau 

politik suatu kelompok ataupun daerah. 

Disamping penentuan suatu metode yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, teknik pengumpulan data pun diperlukan untuk keperluan penelitian. Hal ini 

sangat penting karena pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan data yang 

tersedia. Sesuai dengan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis menggunakan penelitian lapangan sebagai teknik untuk mengumpulkan 

data. Penelitian lapangan (field research) yaitu mengadakan penelitian secara 

langsung kepada kosumen dengan menyebarkan kuesioner. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, penulis mengadakan 

penelitian di flagship store clothing Unkl347 di Jl. Trunojoyo No. 4 Bandung, 

Jawa Barat. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2013 sampai dengan 

selesai. 

 


