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BAB I 

PENDAHAULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keadaan dunia usaha berubah dinamis seiring dengan perubahan selera 

konsumen. Perilaku konsumen berpengaruh pada perkembangan ekonomi, selain itu 

sukses tidaknya suatu perusahaan juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen. 

Tanggapan konsumen merupakan sebuah alat penguji untuk sebuah strategi 

pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai konsumen harus 

dimasukkan dalam setiap strategi pemasaran. 

Menganalisa perilaku konsumen dalam segala tindakannya berarti harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kebutuhan 

konsumen yang terus meningkat, menjadi peluang bisnis (Peter dan Olson, 1996). 

Hal tersebut menjadi dasar pemikiran para pelaku usaha untuk memenuhi 

kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen sehingga tidak berpaling ke pesaing 

meski terjadi perubahan. Dengan memperhatikan konsumen, maka akan mengetahui 

apa yang di inginkan oleh konsumen saat ini.  

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menjadi bahan pertimbangan 

konsumen saat memutuskan akan membeli atau memakai suatu merek. Perilaku 

konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian. Perilaku konsumen bersifat dinamis artinya perilaku seorang individu 

konsumen, suatu komunitas konsumen, atau masayarakat luas akan selalu berubah 

dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini yang menjadi minat dalam penelitian ini. 
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Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor yang secara 

garis besar dibagi dua bagian yaitu faktor dari dalam diri pribadi konsumen dan 

faktor dari lingkungan sekitar konsumen (Kotler, 2003:202). Adapun yang 

mempengaruhi faktor-faktor perilaku konsumen antara lain, kekuatan sosial budaya 

terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial, kelompok anutan (small reference groups) 

dan keluarga. Sedangkan kekuatan psikologis terdiri dari pengalaman belajar, 

kepribadian, sikap dan keyakinan. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, Penelitian yang dilakukan 

oleh Bahri (2011), menemukan pengaruh harga, pelayanan, atmosfer kenyamanan, 

keragaman produk dan desain toko mempunyai pengaruh sebesar 23% terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan Sukma dkk (2012) menemukan pengaruh emosi 

konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen dengan nilai koefisien sebesar 

0,3178. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sukjoto dan Sumanto (2010), 

menemukan produk, harga, promosi, lokasi, dan lingkungan fisik berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti dan Cahyadi (2007), menemukan pengaruh brand equity terhadap keputusan 

pembelian konsumen sepeda motor Honda. Penelitian yang dilakukan di Surabaya 

menunjukkan variabel brand awaraness dengan nilai regresi sebesar 0,369. 

Sedangkan variabel perceived quality dengan nilai regresi sebesar 0,552. Untuk 

variabel brand association dengan nilai regresi sebesar 0,507. Serta variabel brand 

loyalty dengan nilai regresi sebesar 0,155. 

Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi 

antarmerek dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Keller, 2009:188). Konsumen 
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mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. 

Merek berperan penting dalam evaluasi alternatif keputusan pembelian konsumen. 

Keputusan pembelian lebih sering didasarkan pada pertimbangan merek daripada 

hal-hal lain. 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, merek (brand) menjadi salah satu 

subkeputusan yang menjadi pilihan. Merek (brand) berfungsi mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penyaji dan membedakannya dari 

produk sejenis dari penyaji lain. Selain itu, sebuah merek yang kuat meningkatkan 

sikap positif yang kuat dalam diri konsumen terhadap produk-produk yang 

diasosiasikan dengan merek tersebut. Jika perusahaan mampu membangun merek 

yang kuat dipikiran pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan 

akan mampu membangun mereknya. Dengan demikian merek dapat memberi nilai 

tambah pada nilai yang ditawarkan oleh produk kepada pelanggannya yang 

dinyatakan sebagai merek yang memiliki ekuitas merek (Aaker, 1991:14). 

Jika pelanggan tidak tertarik pada suatu merek dan membeli karena 

karateristik produk, harga, kenyamanan, dan dengan hanya sedikit memperdulikan 

merek, kemungkinan ekuitas mereknya rendah. Sedangkan jika para pelanggan 

cenderung membeli suatu merek walaupun dihadapkan pada para pesaing yang 

menawarkan produk yang lebih unggul, misalnya dalam hal harga dan kepraktisan, 

maka merek tersebut memiliki nilai ekuitas yang tinggi (Astuti dan Cahyadi, 

2007:146). 
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Konsep dasar Brand Equity (ekuitas merek) bisa dikelompokkan dalam 5 

elemen, yaitu kesadaran merek (brand awareness), kesan kualitas (perceived 

quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas merek (brand loyalty), dan 

aset-aset dari hak merek lain (other proprietary brand assets) (Aaker, 1997:23). 

Kotler dan Keller (2009) mengungkapkan kesadaran konsumen (brand awaraness) 

dan asosiasinya terhadap sebuah merek (brand association) akan membawa ke arah 

perceived quality dan brand loyalty.  

Dengan memiliki merek yang kuat juga memberikan keuntungan lain seperti 

konsumen yang loyal, profit marjin yang tinggi, konsumen tidak terlalu merespon 

perubahan harga, hak lisensi, dan perluasan merek. Dharmmesta (1999) berpendapat 

selain sebagai bentuk perilaku pembelian yang konsisten, loyalitas merek juga 

merupakan bentuk sikap positif pelanggan dan komitmen pelanggan terhadap merek. 

Banyak tersedianya tempat untuk berbelanja pakaian menjadi suatu 

kemudahan bagi konsumen. Distribution Outlet atau biasa disebut distro 

memberikan alternatif belanja yang menarik. Selain menawarkan suasana dan 

tempat yang nyaman, harga yang ditawarkan pun cukup bersaing. Salah satu 

keunikan distro yang menjadi daya tarik bagi anak muda mulai dari remaja hingga 

kalangan dewasa yaitu distro mempunyai identitas dan ciri khas yang ditampilkan. 

Selain itu keunikan suasana dan lingkungan di dalam distro juga menjadi faktor 

pendorong dan menjadi daya tarik konsumen untuk membeli pakaian di distro. 

Kelebihan lain dari distro adalah keunikan desain dan limited stock dari barang yang 

ditawarkan. Pakaian di distro dianggap oleh sebagian konsumen sebagai fashion 
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atau gaya hidup. Terlebih lagi distro tersebut sudah mempunyai nama atau merek 

(brand) yang cukup terkenal. 

Di Kota Malang terdapat salah satu jenis usaha yang mulai marak adalah 

usaha distro yang salah satunya adalah Inspired. Distro Inspired berdiri pada 27 Juni 

2003 dan merek Inspired sudah dipatenkan pada tahun 2005. Selama tahun 2013, 

distro Inspired banyak dikunjungi dan dijadikan pilihan oleh masyarakat walaupun 

dalam bisnis pakaian tidak hanya milik distro Inspired. Banyak merek-merek 

pesaing bermunculan yang siap menggeser pangsa pasar distro Inspired. Buktinya 

dari data yang diperoleh dari Inspired (2014), data pengunjung distro Inspired pada 

tahun 2011 sebanyak 102.638 pengunjung, dan mengalami kenaikan pada tahun 

2012 menjadi 128.579 pengunjung dan selama tahun 2013 total pengunjung distro 

Inspired mencapai 120.125 pengunjung atau setiap hari rata-rata 329 pengunjung 

setiap harinya. Sedangkan untuk transaksi yang dilakukan konsumen distro Inspired 

pada tahun 2013 mencapai 91.615 konsumen. Angka ini menurun dibanding dengan 

transaksi yang dicapai pada tahun 2012 yang mencapai 100.740 transaksi. 

Penurunan yang signifikan menjadi perhatian perusahaan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi penurunan tersebut terjadi salah satunya karena pesatnya 

perkembangan distro semakin memperketat persaingan. 

Malcom Freemagz (2014), sebuah majalah yang mengekspos distro di 

Malang mengungkapkan persaingan brand, khususnya clothing dan distro semakin 

luas dengan tidak hanya distro atau toko penjual pakaian biasa, persaingan ditambah 

dengan band-band indie di Malang yang mulai memproduksi nama bandnya 

kedalam sebuah brand pakaian. Pada data yang dirilis oleh Malcom Freemagz 
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selama tahun 2013 sampai awal 2014 menunjukkan tren positif pada pertumbuhan 

industri clothing dan distro di Kota Malang. Detailnya dapat dilihat pada tabel 1.1 

berikut: 

Tabel 1.1 
Perkembangan Distro 

Edisi Bulan Iklan* Hot List** Jumlah 

1 Mei 2013 10 5 15 

2 Juni 2013 8 9 17 

3 Agustus 2013 7 10 17 

4 September 2013 4 9 13 

5 Oktober 2013 9 12 21 

6 November 2103 10 15 25 

7 Desember 2013 12 21 33 

8 Januari 2014 10 19 29 

9 Februari 2014 12 12 24 

10 Maret 2014 11 17 28 

* Iklan full page,half page dan quarter page 
** Iklan hotlist ( logo plus kontak ) 
Sumber: Data Sekunder (Dirilis Malcom Fremagz 2014)  

Malcom Freemagz mengungkapkan banyak distro yang bermunculan pada 

tahun 2013. Namun Inspired tetap dipandang sebagai brand yang ekslusif dan 

mempunyai brand image yang lebih baik dibanding distro lain. Inspired juga 

dipandang sebagai brand yang idealis dengan tetap memegang karakter dan desain 

yang khas serta aktifitas pemasaran yang berbeda dengan distro yang lain. 

Dengan adanya kondisi penjualan yang tidak stabil tersebut, diharapkan 

perusahaan dapat dengan cepat, tanggap, dan gesit dalam menangkap perkembangan 

persaingan. Selain itu agar distro tersebut tidak ditinggalkan oleh konsumen dan 
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pelanggannya, distro Inspired harus selalu mengembangkan strategi keunggulan 

bersaingnya, salah satunya dengan menciptakan nilai ekuitas yang tinggi dalam 

benak masyarakat serta tetap menjaga keunggulan distro dengan konsep limited 

stock dan keunikan desain. Sebenarnya kesemuanya ingin membangun ekuitas 

merek yang kuat, karena ada korelasi yang positif antara ekuitas merek yang kuat 

dengan keuntungan yang tinggi.  

Astuti dan Cahyadi (2007 : 146) berpendapat perusahaan perlu 

mengidentifikasi elemen ekuitas merek (brand equity) yang mampu mempengaruhi 

kepercayaan diri pelanggan tersebut dalam keputusan pembelian yang dibuatnya. 

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan elemen ekuitas merek (brand 

equity) tersebut. 

Seiring dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan dengan judul “Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Distribution Outlet (Distro) Inspired di 

Malang". 

1.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah disini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti 

dalam menguji dan agar tidak menyimpang. Pada penelitian ini batasan masalahnya 

menguji dari empat elemen brand equity yaitu brand awaraness, perceived quality, 

brand association dan brand loyalty mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dari Distro Inspired. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kesadaran merek (brand awareness) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada produk Distro Inspired? 

2. Apakah kesan kualitas (perceived quality) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada produk Distro Inspired? 

3. Apakah asosiasi merek (brand association) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada produk Distro Inspired? 

4. Apakah loyalitas merek (brand loyalty) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada produk Distro Inspired? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Menguji pengaruh kesadaran merek (brand awareness) terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Menguji pengaruh kesan kualitas pada merek (perceived quality) terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

3. Menguji pengaruh asosiasi merek (brand association) terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 
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4. Menguji pengaruh loyalitas merek (brand loyalty) terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait, yaitu: 

1. Berdasarkan aspek teoritis (keilmuan) 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

penerapan antara teori dan praktek yang berada di lapangan. 

2. Berdasarkan aspek praktis (kegunaan) 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

manajer membuat tindakan dalam upaya meningkatkan kesan positif ekuitas merek 

pada konsumen, dalam hal ini pihak Distro Inspired. 


