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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini keberadaan merek menjadi semakin penting, merek bukanlah 

hanya sekedar nama atau simbol saja. Merek menjadi satu pembeda suatu 

produk dari produk lainnya di belantara komoditas, sekaligus menegaskan 

persepsi kualitas. Seseorang membeli karena pengaruh sebuah merek. Persepsi 

ini bukan sekedar tentang barang atau jasa, melainkan juga persepsi akan 

kualitas dan gengsi yang diraih. 

Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam 

benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut 

secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu 

yang dikaitkan dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir tentang 

orang lain. Tidak mudah untuk membentuk citra, sehingga bila terbentuk akan 

sulit untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk harus jelas dan memiliki 

keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya. Saat perbedaan dan 

keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain, munculah posisi merek.  

Pada dasarnya sama dengan proses persepsi, karena citra terbentuk dari 

persepsi yang telah terbentuk lama. Setelah melalui tahap yang terjadi dalam 

proses persepsi, kemudian dilanjutkan pada tahap keterlibatan konsumen. Jika 

merek dari suatu produk sudah dikenal dan kemudian dalam benak konsumen 

ada asosiasi tertentu terhadap sebuah merek, sehingga merek tersebut dapat 
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dibedakan dengan merek-merek yang lain, lalu di benak konsumen merek 

tersebut dipersepsikan memiliki kualitas yang tinggi dan berhasil membuat 

konsumen puas serta loyal maka merek tersebut memiliki citra merek yang 

tinggi. 

Konsumen dalam memilih suatu merek produk akan melalui tahap 

percobaan terlebih dahulu, pada tahap ini sering kali konsumen akan mencoba 

berbagai merek yang berbeda. Jika dirasakan merek tersebut cocok dan 

memenuhi apa yang diharapkan dari produk sejenis, maka konsumen akan 

terus mencari merek tersebut. Brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, 

simbol desain, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasi suatu produk 

atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 

Nilai pelanggan memberikan gambaran tentang pelanggan suatu 

perusahaan, mempertimbangkan apa yang mereka inginkan, dan percaya 

bahwa mereka memperoleh manfaat dari suatu produk, baik dari nilai secara 

emosional maupun nilai sosial, sehingga konsumen merasa sangat puas setelah 

menggunakan merek tertentu.  

Nilai pelanggan merupakan kualitas yang dirasakan pelanggan yang 

disesuaikan dengan harga relatif dari produk yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. Dengan nilai pelanggan, kita mengartikan ikatan emosional yang 

terbentuk antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan 

suatu produk atau jasa penting yang diproduksi oleh produsen dan 

menemukan produk tersebut memberikan suatu tambahan nilai. 
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Citra merek sangatlah berhubungan dengan nilai pelanggan. Hal ini 

disebabkan karena produk yang sangat diminati oleh konsumen tidak lepas 

dari citra merek suatu produk, sehingga akan mudah bagi konsumen 

membedakannya dengan produk yang lain. Persepsi yang muncul dalam benak 

konsumen memahami akan keunggulan kualitas, keunikan desain, harga, serta 

kenyamanan penggunaan suatu produk, sehingga memberikan nilai bagi 

konsumen setelah menggunakannya. 

Perusahaan di masa depan akan semakin bergantung kepada merek, yang 

berarti tidak cukup hanya berorientasi pada produk. Perusahaan yang 

melibatkan orientasi merek dalam formulasi strategi perusahaannya, maka 

perusahaan tersebut memiliki sumber untuk menuju keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan (sustainable competitive advantage) melalui ekuitas merek 

karena hanya merek yang dapat memberikan proteksi yang kuat. Ekuitas 

merek adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu 

merek, nama, symbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai  yang 

diberikan oleh suatu produk atau jasa baik dari perusahaan atau pada 

pelanggan. 

Kekawatiran produsen yang terjadi akibat kondisi persaingan yang 

makin ketat dan beragamnya merek produk yang ditawarkan, dan di satu sisi 

yang lain konsumen tidak mampu mengingat semua produk yang ditawarkan 

sehingga hanya produk yang memiliki ciri khas ataupun yang memiliki merek 

yang kuat sajayang mampu membedakan dengan produk yang lainlah yang 

akan mudah diingat oleh konsumen. 
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Aktivitas kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi 

ketatnya persaingan untuk mendapatkan konsumen biasanya adalah 

menetapkan harga secara agresif untuk membatasi persaingan dengan 

menurunkan harga yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk, 

namun dengan kualitas yang bagus. Kompetisi dengan peranan sentral adalah 

harga ternyata tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, maka 

semakin penting perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan berlandaskan pada kompetisi non harga, salah satunya 

menciptakan citra merek melalui keunikan desain maupun dari kualitas yang 

ada pada produk tersebut. 

Salah satu jalan untuk meraih keunggulan kompetisi berkelanjutan 

adalah dengan membentuk citra merek yang baik secara emosional dalam diri 

konsumen yang menghasilkan kesan kualitas (persepsi nilai yang dirasakan 

konsumen atas mutu suatu produk) terhadap suatu merek. Hal ini karena 

dengan memiliki merek yang kuat dan dikenal luas oleh konsumen merupakan 

investasi jangka panjang bagi perusahaan. 

Bisnis distro di Malang bisa dikatakan berkembang sangat pesat dalam 

bebrapa dekade  terakhir, ditandai dengan berdirinya distro-distro sebagai 

outlet yang menjual produk fashion yang diproduksi oleh usaha konveksi. 

Salah satu keunikan distro yang menjadi daya tarik tersendiri mulai dari 

remaja hingga kalangan dewasa adalah keunikan suasana dan lingkungan 

didalam distro. Ciri khas lain dari distro adalah keunikan desain dan limited 



5 
 

stock dari barang yang ditawarkan sehingga sangat susah mendapatkan satu 

desain yang sama di satu store. 

Konsep sebuah distro kini sangatlah kreatif, dilihat dari arsitektur 

bangunan sebuah distro, penataan ruangan dengan berbagai assesoris dan 

menyediakan cafe didalam sebuah distro menjadi daya tarik sendiri untuk 

memancing konsumen. Selain tata ruangan yang bersih dan nyaman, 

konsumen akan betah untuk berbelanja karena suasana pelayanan didalam 

distro juga memiliki suasana akrab sehingga konsumen merasa nyaman untuk 

mampir dan berbelanja. 

Objek dalam penelitian ini adalah Distro Inspired Malang, dimana distro 

Inspired adalah perusahaan yang bergerak dibidang Clothing sekaligus jasa, 

karena selain memproduksi produk sendiri, distro Inspired juga menyediakan 

produk dari perusahaan Clothing lain guna untuk menambah daya tarik 

konsumen, dan untuk menambah varian stock di dalam distro. Saat ini merek 

Inspired menjadi andalan para konsumen khususnya di kota Malang, hal ini 

terbukti dengan tetap konsistennya volume penjualan merek Inspired sejak 

tahun 2013 sampai tahun 2015 dibandingkan dengan merek pesaing seperti 

merek for you all, black id, kid rock, dan merek lain yang sudah sedikit 

dilupakan oleh konsumen. 
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Tabel 1.1 

Volume Penjualan Distro Inspired tahun 2013-2015 

No Nama Distro 2013 2014 2015 

1 Inspired 2137 2276 2311 

2 For you all 1975 1899 2027 

3 Kid rock 2034 2003 1916 

4 Black id 1793 1875 1673 

Sumber: data diolah 

Seiring dengan bermunculannya produk baru dan persaingan yang makin 

ketat dalam mempertahankan suatu produk, khususnya produk Inspired di 

benak konsumen, serta bagaimana cara perusahaan dalam membangun sebuah 

citra merek agar produk-produknya bisa dikenal oleh konsumen, dengan 

dilandasi masalah yang terjadi dan rasa keingin tahuan yang ada maka peneliti 

tertarik membuat penelitian dengan judul “Analisis Citra Merekdan Nilai 

Pelanggan Pada Distro Inspired Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah yang dapatdiambil adalah 

1. Bagaimana Citra Merek pada Distro Inspired Malang ? 

2. Bagaimana Nilai Pelanggan pada Distro Inspired Malang ? 

C. Batasan Penelitian 

Pembahasan agar tidak keluar dari apa yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah, maka perlu adanya batasan masalah didalam pembahasan, 

adapun batasan masalah yang diambil yaitu masalah hanya terbatas pada citra 

merek dengan ketiga dimensinya dan nilai pelanggan dengan dua dimensiny. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis Citra Merek pada Distro Inspired Malang.

b. Untuk menganalisis Nilai Pelanggan pada Distro inspired Malang

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan setrategi

perusahaan dibidang Clothing dimasa yang akan datang.

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang pemasaran, khususnya

yang berkaitan dengan citra merek dan nilai pelanggan di masa yang

akan datang.


