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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Perlu disadari oleh perusahaan bahwa perusahaan yang mempunyai 

produk sejenis semakin banyak. Sehingga diperlukan strategi-strategi khusus 

dalam memenangkan persaingan. Perlu proaktif agar tetap survive di dalam 

persaingan pasar. Banyak hal yang dapat dilakukan di dalam memahami 

kondisi pasar, salah satunya yaitu dengan mengadakan penelitian (riset) pasar, 

sehingga dapat menilai, mengukur dan mengintepretasikan keinginan dan 

perilakunya penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menentukan keputusan konsumen dalam pembelian fashion. Perusahaan akan 

mengetahui sejauhmana mereka telah memberikan pelayanan terhadap 

pelanggan, dengan demikian diharapkan di dalam melakukan aktivitas 

pemasaran, departemen pemasaran dan departemen produksi dapat 

meningkatkan pelayanan dan mutu produknya untuk mempertahankan 

konsumen dan melakukan perluasan pasar yang secara otomatis akan 

meningkatkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. 

Perusahaan dalam menghadapi persaingan harus mengkaji perilaku 

konsumen dari produk yang dihasilkan, agar produk yang ditawarkan kepada 

konsumen dapat memenuhi keinginan, kebutuhan serta kepuasan konsumen. 

Konsumen akan menjadi jelas dan tahu jika perusahaan menawarkan 

produknya disertai dengan informasi yang sebaik-baiknya. Perusahaan harus 

selalu mendekatkan produknya ke konsumen dengan berbagai cara agar 
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perusahaan dapat mempengaruhi konsumen serta menggugah calon konsumen 

yang belum pernah membeli produk fashion untuk bersedia membeli dan bagi 

yang pernah membeli tetap bekeinginan untuk memakai, sehingga diharapkan 

konsumen akan menjadi pelanggan yang setia. 

Dengan mengkaji perilaku konsumen, perusahaan diharapkan  dapat 

mengetahui hasil diagnosa tentang pemakaian suatu produk. Hasil dari 

pengkajian perilaku tersebut nantinya akan digunakan perusahaan untuk 

menentukan perlu tidaknya perusahaan merubah strategi pemasaran sebagai 

suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi 

pemasaran selalu berkembang dengan gerak perusahaan dan perubahan-

perubahan lingkungan  pemasarannya serta perubahan perilaku konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarmya 

penyusunan strategi pemasaran harus turut menghasilkan perubahan 

lingkungan pemasaran termasuk perubahan perilaku konsumen. Hal ini 

dikarenakan penyusunan strategi pemasaran tersebut menyangkut proses 

interaksi antara kekuatan pemasaran di dalam perusahaan dan implikasinya 

terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen menjadi salah satu faktor  

yang penting untuk diperhatikan, sebab permintaan seseorang terhadap suatu 

produk ditentukan oleh banyak faktor seperti pendapatan, harga dan faktor-

faktor lain untuk menyikapi produk itu sendiri. Perilaku konsumen merupakan 

cerminan dari rangsangan pemasaran yang terdiri dari tanggapan mereka akan 

merek, motivasi, harga, rasa dan lain-lain. 

Perkembangan Fashion merupakan kebutuhan mendasar dari setiap 
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seseorang, dimana produk fashion dari waktu ke waktu selalu berubah. 

Fashion juga merupakan cerminan gaya hidup seseorang dalam 

lingkungannya. Perkembangan anak muda Malang saat ini yang haus akan 

produk fashion dari merek lokal menguatkan untuk mendirikan sebuah toko 

yang hanya menjual produk fashion dari beberapa merek lokal negeri ini. Dari 

perkembangan itu akhirnya lahirlah sebuah toko atau distro dengan konsep 

shop house. Distro singkatan dari distribution store atau distribution outlet, 

adalah jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang 

dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri. Distro umumnya 

merupakan industri kecil dan menengah (IKM) yang sandang dengan merk 

independen yang dikembangkan kalangan muda. Produk yang dihasilkan oleh 

distro diuasahakan untuk tidak diproduksi secara massal, agar 

mempertahankan sifat eksklusif suatu produk.  

 Realizm merupakan salah satu Distro di kota malang yang sudah 

mempunyai nama di kalangan remaja kota Malang. Realizm memberikan satu 

sentuhan dalam perkembangan fashion di kota Malang, Realizm merupakan 

authorized dealer dari produk starcross, rasio wear, cosmic, god inc dan 

merek Realizm itu sendiri yaitu Realizm. Merek- merek ini menyediakan multi 

produk dengan kontinuitas yang terjaga dan juga dengan perkembangan 

masing-masing ide mereka terhadap fashion negeri ini. Dalam perkembangan 

usahanya selama ini Realizm menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada 

tahun 2010 jumlah penjualan produk mengalami peningkatan.  
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kondisi penjualan pada tahun 2010 secara lengkap disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Jumlah Penjualan Produk Pada Realizm  

Tahun 2010 

Bulan 
Jumlah Penjualan 

(Rp) 

Selisih 

Nominal % 

Januari 75.540.550   

Februari 74.770.550 -770.000 -1,019 

Maret 80.554.700 5.784.150 7,735 

April 80.650.550 95.850 0,118 

Mei 86.775.650 6.125.100 7,594 

Juni 84.645.700 -2.129.950 -2,454 

Juli 87.650.500 3.004.800 3,549 

Agustus 91.772.355 4.121.855 4,702 

September 93.450.750 1.678.395 1,828 

Oktober 97.540.340 4.089.590 4,376 

November 98.450.240 909.900 0,932 

Desember 99.766.450 1.316.210 1,336 

Sumber: Realizm Malang 

 

Berdasarkan data penjualan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa adanya 

kecenderungan mengalami peningkatan hasil penjualan produk pada Realizm 

Malang. Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa produk yang ditawarkan 

kepada konsumen selama ini mampu diterima dengan baik oleh konsumen, 

dan hal tersebut melalui beberapa pertimbangan dalam proses keputusan 

pembelian yang akan dilakukan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen secara garis 

besar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: Faktor lingkungan Eksternal dan 

Faktor Internal. Faktor lingkungan eksternal sangat mempengaruhi perilaku 

seseorang disamping faktor internal. Sehingga perlu mempelajari faktor 

lingkungan eksternal tersebut jika kita ingin memahaminya. Perilaku 

konsumen dipelajari oleh berbagai lapisan masyarakat dimana ia berada. Hal 
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ini berarti konsumen yang berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan 

yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap dan 

selera yang berbeda-beda. Faktor internal adalah faktor-faktor psikologis yang 

berasal dari proses internal individu (Swastha dan Handoko, 2000:57,77).  

Salah satu titik tolak keberhasilan perusahaan dalam usaha 

mempertahankan dan meningkatkan omset penjualan adalah dengan 

memperhatikan secara cermat kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan tiap 

memperhatikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, manajemen pemasaran mempunyai tugas untuk mengkaji dan 

memahami variabel-variabel apa yang mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan. 

Untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi minat beli 

konsumen, peneliti mengambil judul ANALISIS PERILAKU KONSUMEN 

DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION di DISTRO 

REALIZM MALANG. 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah kaitannya dengan penelitian ini terbatas dan fokus 

hanya menggunakan variable internal dan Variabel lingkungan eksternal yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. (Swastha dan Handoko, 

2000:57) 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 
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1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel lingkungan eksternal  

dan variabel internal terhadap  keputusan pembelian produk di Distro 

Realizm ? 

2. Diantara variabel di atas variabel manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap  keputusan pembelian produk di Distro Realizm ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara variabel lingkungan 

eksternal dan variabel internal terhadap keputusan pembelian produk distro 

realizm. 

2. Untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh dominan yang 

menjadi keputusan pembelian produk di Distro Realizm. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan dalam menentukan dan menetapkan kebijakan strategi pemasaran 

perusahaan. 

2. Sebagai masukan atau input peneliti berikutnya mengenai perilaku 

konsumen dalam membeli produk Distro Realizm Malang. 


