
Gambar 1.1 

Foto Produk FLUX Footwear 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 FLUX Footwear adalah produsen sepatu kulit yang didirikan di Surabaya 

pada awal tahun 2014 dengan segmentasi middle up, baik untuk laki-laki ataupun 

wanita usia 25-30 tahun yang tinggal di kota metropolitan dan mengerti fashion. 

FLUX Footwear tidak hanya menyediakan produk yang ready stock, tetapi juga 

membuka layanan customizing sepatu. Penjualan yang dilakukan selama ini melalui 

pameran-pameran yang diikuti, personal selling dan melalui platform online seperti 

Instagram dan Website. Berikut adalah foto produk dari FLUX Footwear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Internal FLUX Footwear 
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Bulan

Penjualan

 Selama periode Juni 2015 hingga November 2015, FLUX Fotwear telah 

berhasil menjual sebanyak 29 pasang melalui pameran, personal selling ataupun 

melalui online platform. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik penjualan FLUX 

Footwear berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 Terlihat pada bulan Juli dan Oktober penjualan FLUX Footwear mengalami 

penurunan. Hal ini diakibatkan karena absennya FLUX Footwear pada pameran-

pameran yang diadakan di Surabaya, seperti Jatim Fair 2015 (8-18 Oktober 2015 di 

Grand City Surabaya).  Sedangkan bulan November 2015, penjualan FLUX 

Footwear mengalami kenaikan cukup signifikan dikarenakan mengikuti event Intrade 

di Malaysia pada tanggal 4 - 7 November 2015 di Menara MATRADE, KLCC. 

Untuk rincian lebih detail, disajikan dalam tabel berikut ini. 

Sumber : Internal FLUX Footwear 

 

Gambar 1.2 

Grafik Penjualan FLUX Footwear 

Periode Juni 2015 - November 2015 
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Sumber : Internal FLUX Footwear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dari ketidakikutsertaan FLUX Footwear pada pameran-pameran yang 

berlangsung di Surabaya ataupun luar Surabaya, sebanyak 65% atau 285 pengunjung 

FLUX Footwear dalam pameran, memberikan saran agar segera membuka offline 

store ataupun bekerja sama dengan toko retail agar mudah untuk membeli produk 

FLUX Footwear. Hal ini sejalan dengan saran dari para fasilitator Entrepreneurial 

Project FLUX Footwear dari semester 4 hingga 6, yang menyarankan untuk segera 

membuka offline store ataupun bekerja sama dengan toko retail. Pertimbangan yang 

selalu digunakan adalah bahwa produk FLUX Footwear bagus dan bisa bersaing 

Bulan  

Tingkat penjualan 

Pasang  Rupiah  

Juni 2015 6 2,400,000 

Juli 2015 3 1,800,000 

Agustus 2015 4 2,400,000 

September 215 4 2,425,000 

Oktober 2015 3 1,950,000 

November 2015 9 4,594,200 

Tabel 1.3 

Penjualan FLUX Footwear 

Periode Juni 2015 - November 2015 
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Sumber : Internal FLUX Footwear dan website Brodo 

 

dengan brand-brand lokal lainnya. Berikut adalah komparasi antara produk FLUX 

Footwear dengan sepatu lokal merk lain asal Bandung, Brodo. Komparasi dilakukan 

dengan Brodo, karena Brodo sudah memiliki 6 offline store di Jakarta sebanyak 2 

outlet, Bandung, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. 

 

 

  

 

 

 

 

 Berdasarkan survei yang dilakukan oleh David Sukardi Kodrat mengenai pola 

konsumsi pembelian sepatu masyarakat Jawa Timur, didapat data sebagai berikut : 

 

  

 

 

No Tempat Membeli Sepatu Presentase 

1 Mall 83% 

2 Online 12% 

3 Grosir / Toko 3% 

4 Boutique 2% 

Gambar 1.3 

Komparasi Produk FLUX Footwear (kiri) dengan produk Brodo (kanan) 

 

Tabel 1.4 

Survei Tempat Membeli Sepatu 

Masyarakat Jawa Timur 

 

Sumber : Survei David Sukardi Kodrat 

Untuk Sosialisasi Branding Alas Kaki Kota Mojokerto 

DISKOPERINDAG Kota Mojokert0, 27 September 2016 
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 Berdasarkan survei tersebut, bisa dikatakan kebutuhan masyarakat Jawa 

Timur untuk berbelanja sepatu secara langsung di dalam Mall sangat tinggi, yaitu 

83%, sehingga berdasarkan survei tersebut meskipun untuk saat ini penjualan FLUX 

Footwear belum sesuai target, maka tidak menutup kemungkinan dengan adanya 

offline store FLUX Footwear, maka target penjualan bisa terpenuhi. Selain itu, 

keberadaan offline store FLUX Footwear nantinya tidak hanya digunakan sebagai 

tempat untuk menjual produk FLUX Footwear, tetapi juga untuk sebagai galeri 

showroom produk-produk FLUX Footwear, untuk meningkatkan penjualan serta 

untuk melihat trend-trend fashion seperti apa yang sedang berkembang di masyarakat. 

Oleh sebab itu sebelum membuka offline store yang membutuhkan modal tidak 

sedikit, penting bagi manajemen FLUX Footwear untuk mengetahui atribut-atribut 

seperti apa yang disukai dan dibutuhkan oleh pembeli FLUX Footwear, sehingga 

berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN FLUX FOOTWEAR 

TERHADAP KEBERADAAN OFFLINE STORE” 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apa kombinasi atribut offline store yang menjadi preferensi potensial 

konsumen FLUX Footwear ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mendapatkan kombinasi atribut offline store yang dijadikan preferensi 

oleh konsumen potensial FLUX Footwear dalam berbelanja sepatu di offline store 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat-manfaat bagi berbagai pihak seperti berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi untuk kepentingan karya ilmiah maupun penelitian 

selanjutnya. Penelitian ini memberikan kontribusi pada teori tentang 

preferensi pembeli terhadap atribut offline store yang menjual produk fashion, 

khususnya alas kaki.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan strategi marketing FLUX Footwear, sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan bisnis FLUX Footwear. 

3. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti 

sekaligus sebagai media untuk berfikir secara sistematis dan ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dessyana (2013) yang berjudul “Store 

Atmosphere Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Texas 

Chicken Multimart II Manado.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

store atmosphere terhadap keputusan pembelian, baik secara bersama ataupun 

sendiri-sendiri. Sampel yang diuji diambil dengan rumus Slovin, sebanyak 100 dari 

2.630 populasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah store exterior, 

general interior, store layout, dan interior display sedangkan untuk variabel terikat 

adalah keputusan pembelian. Alat analisis berupa regresi linier berganda dan untuk 

uji hipotesis mengunakan uji F dan uji t. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara 

stimultan, store exterior, general interior, store layout, dan interior display 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dessyana 

mengatakan bahwa secara bersama-sama, store exterior, general interior, store 

layout, dan interior display mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Dan masing-masing item tersebut mempunyai nilai yang positif 

dan signifikan dalam memengaruhi keputusan pembelian.  

 Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tamimi dan 

Sebastianelli (2015) dengan judul “How E-Tailing Attributes Affect Perceived 


