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ABSTRAK 

Seorang konsumen membeli produk dan jasa tertentu untuk mendapatkan kepuasan 

dengan terpenuhinya dorongan-dorogan dan keinginannya. Maslow menyusun 

kebutuhan-kebutuhan dalam jenjang kebutuhan. Tentang kebutuhan Maslow adalah 

kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan 

aktualisasi diri. Bila pada saat yang sama kebutuhan dari kelompok fisik terpenuhi 

maka akan timbul tuntutan dari kebutuhan kelompok selanjutnya. Oleh karena itu 

dengan adanya kebutuhan tersebut maka timbulah perilaku konsumen. 

Perkembangan anak muda Malang saat ini yang haus akan produk fashion dari merk 

lokal menguatkan untuk mendirikan sebuah toko yang hanya menjual produk fashion 

dari beberapa merk lokal negeri ini. Akhirnya dari sebuah mimpi akan perkembangan 

itu membuahkan sebuah toko atau distro dengan konsep shophouse dimana konsep 

tersebut menjadikan kami hanya menjual beberapa merk lokal saja yaitu Black ID, 

Rockmen dan Oval, terealisasinya mimpi. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai beriku untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan konsumen mengambil 

keputusan pembelian produk Distro Bandung Sport Malang dan untuk mengetahui 

faktor manakah yang dominan untuk menjadi pertimbangan konsumen mengambil 

keputusan pembelian produk Distro Bandung Sport Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 80 responden pada konsumen 

Distro Bandung Sport Malang, dapat ditarik kesimpulan Ukuran kecukupan Sampling 

pertama pada matriks korelasi anti- image pertama menunjukan bahwa semua variabel 

yang memiliki MSA > 0,5. Nilai Keiser – Meyer – Olkin ( KMO ) 0,745 nilai KMO 

ini dianggap mencukupi karena > 0,5. Hasil nilai Barlett’S Test of Sphericity adalah 

1187, 394; lebih besar dari pada tabel Chi- Squares ( 99,3341), dengan taraf 

signifikansi 0,000 < 0,00 Matriks Faktor sebelum rotasi diketahui bahwa variabel X7 

dan X8 tidak memiliki factor loading ≥ 0,5. sehingga konsekuensinya kedua variabel 

tersebut tidak dapat diinterpretasikan karena tidak mewakili satupun faktorpun juga.  

Matrik faktor setelah rotasi yang dilakukan dengan metode varimax, menghasilkan 

mod Dari tabel diatas dketahui bahwa dari faktor sebelum rotasi diketahui ada 4 

faktor yang mempengartuhi konsumen dalam membeli produk Bandung Sport antara 

lain, Faktor 1: Faktor motivasi yang terdiri dari modelnya bervariasi, kualitasnya baik, 

harganya murah, langganan distro, tokonya nyaman, tokonya aman, puas akan produk 

di Distro, gaya muda, referensi dari saudara, referensi dari orang tua, lay outnya 

menarik, pelayanannya ramah. Faktor 2: Faktor persepsi yang terdiri dari referensi 

dari teman dan referensi dari sahabat. Faktor 3: Faktor Kepribadian terdiri dari tidak 

pernah pindah ke distro lain dan referensi dari saudara Faktor 4: Faktor sikap yaitu 

tokonya aman. Hasil faktor setelah rotasi diketahui ada 4 faktor yang mempengartuhi 

konsumen dalam membeli produk Bandung Sport antara lain: Faktor 1: Faktor 

motivasi yang terdiri dari produknya lengkap, modelnya bervariasi, kualitasnya baik, 

harganya murah, langganan distro, puas akan produk di Distro, gaya muda, referensi 



dari orang tua, lay outnya menarik, pelayanannya ramah. Faktor 2: Faktor persepsi 

yang terdiri dari tidak pernah pindah ke distro lain, referens dari saudara, Faktor 3: 

Faktor Kepribadian terdiri dari referensi dari teman dan referensi dari sahabat Faktor 

4: Faktor sikap yaitu tokonya nyaman, tokonya aman 

 

ABSTRACT 

Consumer buy some products and services to get satisfaction to fulfill their willing. 

Maslow arrange need in need range. About Maslow need are physical need, safe need, 

need to recognition and self-actualization need. If at same time of physical group is 

fulfilled thus it will emerge claim of other group of need. Therefore it will emerge 

consumer behavior.  

The young development of Malang who want about fashion product of host brand 

make strong to build fashion store of host brand. Finally of the dream will 

development to be store or outlet fashion by shop house concept which the concept 

just sell some host brand such as Black ID, Rockmen and Oval, the dream 

actualization.  

The goal of this study is to know what factors become consideration of consumer to 

make decision to product of Distro Bandung Sport of Malang and to know which 

dominant factor to become consideration to take buying decision of product of Distro 

Bandung sport of Malang.  

Base on the study result which be carried out to 80 respondents to consumer of DIstro 

Bandung Sport of Malang, it may be taken conclusion Measurement validity of 

Sampling in the first to matrice of Correlation in anti image show that all of variable 

which have MSA > 0,5. Keiser – Meyer – Olkin ( KMO ) value is 0,745 KMO value 

is considered enough because > 0,5. the value result of Barlett’S Test of Sphericity is 

1187, 394; more than Chi- Squares table (99,3341), with significance degree 0,000 < 

0,00. The factor matrice becore rotation is known that variable X7 and X8 did not 

have factor loading ≥ 0,5. thus the sequent the both variable may not be interpreted 

because they are not interpretation of others. 

The factors matrices after rotation is carried out by varimax method, it give result of 

mod is known that of previous factor is known there are 4 factor that give influence to 

buy product of Bandung sport following: factor 1: motivation factor which contain of 

the variation of model, good quality, the price is cheap, distro consumer, the shop is 

comfort, the shop is safe, satisfaction for product of Distro, trendy, reference from 

brother, parent reference, interesting lay out, polite service. The Factor 2: the 

perception factor which contain of friend reference, close-friend reference. Factor 3: 

personality factor contain of never move other distro and brother reference. Factor 4: 

attitude factors that contain the shop is safe.  

 


