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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku konsumen merupakan salah satu faktor penting yang harus 

dilakukan, dimana pada dasarnya perilaku konsumen adalah proses yang 

dilalui oleh seseorang/ organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk 

memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam 

beberapa tahap yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah 

pembelian. Pada tahap sebelum pembelian konsumen akan melakukan 

pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Pada tahap pembelian, 

konsumen akan melakukan pembelian produk, dan pada tahap setelah 

pembelian, konsumen melakukan konsumsi (penggunaan produk), evaluasi 

kinerja produk, dan akhirnya membuang produk setelah digunakan. Tahap 

dari perilaku konsumen menjadikan aktivitas pembelian yang dilakukan 

konsumen dapat terbentuk (Audina, 2009). 

Upaya untuk mengetahui dan memahami perilaku konsumen 

tidaklah mudah, terkadang konsumen mau mengatakan langsung apa yang 

diinginkannya atau bahkan bertindak sebaliknya.  Produsen atau pemasar 

perlu mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, dan perilaku konsumen 

dalam berbelanja dengan harapan mereka dapat menyajikan produk serta 

layanan yang akan dibeli dan digunakan baik oleh konsumen. Terdapat 
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beberapa alasan mengapa perusahaan mau melakukan perubahan agar dapat 

melayani konsumen dengan lebih baik (Setiadi, 2008). Termasuk dalam hal 

ini mengenai perilaku konsumen dalam hal ini perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian produk kaos Soak Ngalam. 

Soak Ngalam adalah pusat oleh-oleh kaos Malang yang pertama dan 

terdepan dalam memelihara serta menyebar luaskan Osob Kiwalan ( bahasa 

balikan) & Osob Ngalaman (bahasa Malangan) sebagai warisan budaya 

Malang yang dikemas dalam kaos. Selain keripik tempe, Kota Malang punya 

ciri khas unik, yaitu membalik kata alias boso walikan, misalnya malang 

menjadi ngalam, tidak menjadi kadit. Umumnya, orang-orang, terutama di 

kalangan anak muda tahu atau paham tentang boso walikan ini. Tjandra 

Purnama Edhi merintis usaha suvenir khas Malang ini dengan merek Soak 

Ngalam. Bahasa walikan dijadikan ciri khas produk yang dijual seperti 

mencetak kata-kata unik pada kaos, jaket, dan tas yang di produksi. (Guitara; 

2013) 

Brand image (citra merek) adalah seperangkat keyakinan konsumen 

mengenai merek tertentu (Kotler dan Amstrong, 2001:225). Salah satu 

indikator citra merekyang berada di Soak Ngalam diantaranya terdapat pada 

keunikan desain gambar yang di cetak pada kaos, logo yang khas yang tidak 

dimiliki perusahaan kaos lainnya yang dapat menjadi ikon yang melekat pada 

outlet yang berdiri di kota Malang. Lokasi merupakan salah satu faktor 

penting dalam mendirikan sebuah usaha. Karena lokasi yang dipilih harus 

mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya dapat bertahan. 
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Konsumen akan berbelanja di tempat yang dekat dan akses menuju ke lokasi 

mudah, maka lokasi yang strategis membuat konsumen lebih mudah dalam 

menjangkaunya, karena dengan dekatnya lokasi usaha dengan pusat 

keramaian, mudah dijangkau, aman, dan tersedianya tempat parkir yang luas, 

pada umumnya lebih disukai konsumen.  

Lokasi harus diperhatikan oleh pengusaha agar lokasi dapat dijangkau 

dengan mudah oleh konsumen.Soak ngalam memiliki 4 lokasi usaha 

diantaranya di JL. Kawi Atas No. 24 Malang, JL. Raya Mulyoagung No. 3, 

Sengkaling-Malang, Museum Angkut Indonesia, Batu dan Online store. 

Faktor region of origin juga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

memutuskan suatu pembelian. Ittersuma, et al., (2003), menjelaskan bahwa 

faktor regional (lokasi) adalah faktor yang berasal dan tercipta dari suatu 

daerah serta benar-benar menjadi ikon pada daerah tersebut. Hal ini senada 

dengan pendapat penelitian yang dilakukan oleh McCutcheon et al., (2009). 

Faktor region of origin (daerah asal) juga berperan penting dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. region of 

originpada soak ngalam ialah terletak di bahasa walikan yang ada pada di 

setiap desain produknya dimana bahasa walikkan ini sudah menjadi cirikhas 

kota malang sejak jaman penjajahan dahulu supaya perkataan yang warga 

malang ucapkan tidak di mengerti oleh para penjajah. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Citra Merk, Lokasi, dan 

Region Of Origin Terhadap Keputusan Pembelian Kaos Soak Ngalam di Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatasmaka dapat di ambil suatu rumusan 

masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian Kaos Soak 

Ngalam di Malang? 

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Kaos Soak 

Ngalam di Malang? 

3. Apakah region of origin berpengaruh terhadap keputusan pembelian Kaos 

Soak Ngalam di Malang? 

4. Diantara tiga variabel citra merek, lokasi, dan region of origin manakah 

yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian Kaos Soak 

Ngalam di Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian kaos Soak Ngalam. 

b) Untuk mengetahui lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian kaos Soak Ngalam. 

c) Untuk mengetahui region of origin berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian kaos Soak Ngalam. 

d) Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian kaos Soak Ngalam. 

 

 



5 

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan

dan penerapan antara teori dan praktek yang berada dilapangan

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam

upaya peningkatan penjualan melalui peningkatan citra merek, penetapan

lokasi, dan penguatan region of origin.


