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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengambilan keputusan konsumen terhadap produk dan jasa merupakan 

salah satu bentuk perilaku konsumen. Pada saat ini konsumen dihadapkan dengan 

berbagai pilihan produk yang berkembang terus menerus. Pilihan produk yang 

banyak tersedia di pasar, membuat konsumen lebih leluasa untuk menentukan 

produk yang menjadi pilihannya. Fakta yang terjadi adalah kebutuhan konsumen 

terhadap produk yang selalu berubah-ubah dan kebutuhan setiap konsumen 

terhadap suatu produk yang selalu berbeda (Gusniar, 2014). 

Pada saat pembelian suatu produk, konsumen akan membandingkan antara 

produk yang satu dengan yang lainnya dan akan lebih banyak memberikan perhatian 

pada produk yang akan memberikan manfaat. Hal ini di karenakan dalam mencari 

suatu produk, konsumen tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan saja namun juga dapat 

memuaskan keinginannya (Prasetya, Kumadji & Yulianto, 2014). 

Pada saat konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk sebenarnya 

mereka memiliki alasan-alasan tertentu dalam memilih sebuah produk, misalnya 

merasa puas dengan merek tertentu atau merasa puas dengan kualitas dan pelayanan 

yang diberikan, ada pula konsumen yang membeli barang berdasarkan kebutuhan dan 

tidak sedikit konsumen yang membeli suatu produk secara spontanitas, maksudnya 

konsumen membeli produk tersebut tanpa ada rencana untuk membeli sebelumnya atau 

tanpa adanya pertimbangan khusus (Musay, 2013).  
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Menurut Sutisna (2002) citra positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Konsumen akan 

cenderung memilih produk yang memiliki citra merek yang baik untuk memenuhi 

kebutuhannya dan kembali ke toko yang menjual produk tersebut. Citra merek 

yang positif lebih memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk, sama halnya dengan sebuah nama dan citra sebuah toko yang membuat 

pelanggan berminat membeli di sebuah toko.  

Toko dapat dikatakan sebagai toko yang mementingkan kepuasan 

pelanggannya, jika memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya. 

Hubungan yang baik antara toko dengan pelanggannya merupakan kunci untuk 

mendapatkan keuntungan bagi toko tersebut, oleh sebab itu diperlukan adanya 

pembentukan hubungan yang baik serta mendapatkan pelanggan sebanyak-

banyaknya (Soebagyo & Subagio, 2014). 

Store image merupakan kepribadian toko yang melekat di benak 

konsumen. Kepribadian atau image toko menggambarkan apa yang dilihat dan 

dirasakan oleh konsumen terhadap toko tertentu. Kepribadian itu juga mewakili 

suatu gambaran dan merancang apa yang diinginkan, dilihat, dan dirasakan oleh 

konsumen terhadap toko tertentu. Menciptakan sebuah image yang baik bagi 

konsumen adalah pekerjaan yang tidak mudah (Soebagyo & Subagio, 2014).  

Penelitian lain dilakukan oleh (Prasetya, Kumadji & Yulianto, 2014) 

kualitas produk dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen sepeda motor vario. Musay (2013) menyatakan bahwa brand 

image yang terdiri dari citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk secara 
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bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Giri & Jatra (2014) menyatakan bahwa promosi dan citra merek berpengaruh 

positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian mobil 

jenis MPV merek Toyota di Kota Denpasar. 

Darsono (2013) menyatakan bahwa variabel citra toko, kualitas toko dan barang, 

sarana pendukung secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko buku dan alat tulis Gramedia Ambarukmo Plaza Yogyakarta. Maddalena, 

Retno & Edin (2014) menyatakan bahwa variabel citra toko dan customer service secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Carrefour 

Palembang Square Mall. Vitta & Engkos (2011) menyatakan bahwa store atmosphere 

dan store image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Toko Buku Gramedia Pondok Indah. 

Semua orang pastinya pergi menggunakan sepatu atau sandal. Masyarakat 

yang datang ke kantor, kampus, sekolah mereka diwajibkan untuk memakai 

sepatu. Orang yang menggunakan sepatu supaya mereka lebih percaya diri, 

namun kegunaan utama sepatu adalah untuk melindungi kaki supaya tidak kotor 

dan tergores benda dari luar yang membahayakan kaki.  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak konsumen yang membeli sepatu 

karena merek dan tokonya yang dianggap terkenal. Sepatu dengan merek terkenal yang 

baik berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Salah satunya adalah merek Donatello 

yang diproduksi dan dijual di House of Donatello. House of Donatello mempunyai 

beberapa outlet di beberapa kota besar di Indonesia yaitu: Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Yogyakarta, Malang, Solo, Semarang, Denpasar, dan Makassar.  
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Salah satu outlet di Malang yang beralamat di Jl. Kawi No 46 Malang. 

Segmentasi produk-produk Donatello pada umumnya ditujukan untuk kalangan mulai 

dari mahasiswa, pekerja kantoran menengah keatas (middle up) dan juga untuk 

kalangan pria dan wanita dewasa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada 

tanggal 26 Oktober 2015, masih ditemui konsumen yang tidak jadi membeli atau hanya 

sekedar melihat-lihat saja, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan keputusan berbelanja pelanggan House of Donatello Malang. 

Pemilihan pelanggan House of  Donatello menjadi objek penelitian 

dikarenakan dua alasan. Pertama, produk sepatu House of Donatello dengan 

merek Donatello menawarkan konsep sepatu untuk segmen kelas menengah dan 

menengah ke atas. Kedua, karena model dan rancangan sepatu Donatello selalu 

mengikuti perkembangan saat ini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Citra Merek dan Citra Toko Terhadap 

Keputusan Berbelanja (Studi pada pelanggan House of Donatello Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan berbelanja pelanggan 

House of Donatello Malang? 

2. Apakah citra toko berpengaruh terhadap keputusan berbelanja pelanggan 

House of Donatello Malang? 

 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh citra merek dan terhadap keputusan berbelanja 

pelanggan House of Donatello Malang. 

2. Untuk menguji pengaruh citra toko terhadap keputusan berbelanja pelanggan 

House of Donatello Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pemasaran dan dapat sebagai referensi bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya khususnya mengenai citra merek, citra toko dan 

keputusan berbelanja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

yang berguna bagi perusahaan dalam upaya mengembangkan strategi 

perusahaan yang efektif.  

b. Bagi Konsumen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

tambahan informasi kepada para konsumen dalam melakukan proses 

pembelian produk. 

 


