
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pakaian (sandang) merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat 

tinggal (rumah). Pakaian yang dikenakan seseorang membawa pesan yang kuat tentang si 

pemakainya. Oleh karena itu, pakaian seseorang pada umumnya merupakan suatu bentuk 

komunikasi dengan dunia luar. Fesyen sendiri dapat diartikan berbagai macam, sesuai dengan 

presepsi dan perpektif kita masing-masing. Hal inilah yang menjadi ketertarikan untuk bicara 

mengenai kekuatan fesyen, fesyen dapat diartikan bagian dari identitas perubahan era atau 

zaman. Fesyen juga dapat didentifikasikan sebagai gaya hidup atau identitas seseorang didalam 

lingkungannya. Fesyen terus berkembang sesuai tuntutan zaman dan dalam kondisi yang selalu 

dinamis (Tahalea, 2015). 

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan adanya kenaikan pada 

industri pakaian setiap tahunnya, Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan industri fesyen di 

Indonesia dari tahun 2011-2015 yang berkembang pesat setiap tahunnya. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya industri fesyen yang bermunculan, sehingga konsumen memiliki banyak 

pilihan dan dapat mencari yang sesuai dengan harapan serta preferensi konsumen terhadap 

suatu produk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabel 1.1 Pertumbuhan Industri Fesyen di Indonesia  

 

 

 

 

 

Sumber: Data BPS 2016 

Lofastreet yang berdiri sejak 2015 memilih fesyen sebagai bisnis utamanya, dengan 

tagline “cause we love the street” karena adanya pertumbuhan fesyen di Indonesia yang sangat 

pesat. Nama usaha ini semula terbentuk dari kata love fashion street yang bertujuan ingin 

menerapkan street fashion yaitu gaya busana anak muda khas urban yang diadaptasi pada 

fesyen di Indonesia. Lofastreet memproduksi produk pakaian wanita yang terdiri dari atasan, 

bawahan, luaran, dan terusan. Lofastreet juga memproduksi pakaian premium yang diproduksi 

setiap enam bulan sekali. Seiring berjalannya waktu, muncul ide dan permintaan untuk 

mengembangkan produk kearah fesyen hijab.  

Lofastreet telah melakukan berbagai macam cara penjualan: 1) penjualan produk secara 

langsung pada konsumen, 2) melalui pameran-pameran yang diselenggarakan pada event-event 

tertentu, dan 3) konsinyasi dengan toko pakaian yang sudah lebih dahulu memiliki eksistensi 

dalam dunia fesyen. Lofastreet memproduksi barang sesuai dengan perkembangan tren yang 

selalu berubah, permintaan konsumen, dan berdasarkan produk dengan tingkat penjualan 

tertinggi. Berikut adalah grafik penjualan produk Lofastreet selama satu tahun terakhir periode 

2015-2016. 

No Tahun Kenaikan (%) 

1 2011 3,25 

2 2012 4,76 

3 2013 6,58 

4 2014 7,78 

5 2015 12,26 



 

Gambar 1.1 Omzet Penjualan Lofastreet 

Sumber: Data Internal perusahaan Lofastreet 

 

Gambar 1.1 merupakan grafik dari omzet penjualan Lofastreet yang didapat pada setiap 

bulannya, terlihat bahwa perusahaan mengalami fluktuasi. Grafik tersebut menunjukkan pada 

bulan Januari 2016 dan Juli 2016 pendapatan omzet Lofastreet meningkat sangat pesat 

dibandingkan dengan bulan yang lainnya, dimana pada bulan tersebut produk premium 

Lofastreet diluncurkan.  

Tabel 1.2 menunjukkan kuantitas produk yang dijual oleh Lofastreet setiap bulannya, 

total penjualan produk Lofastreet tertinggi terdapat pada bulan Mei 2016 yaitu sebanyak 42 

dan hanya terdiri dari produk reguler saja. Sedangkan kuantitas produk terendah terdapat pada 

bulai Desember yaitu sebanyak 9 buah dan hanya terdiri dari produk reguler saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilihan jenis produk oleh konsumen sangat mempengaruhi omzet 

penjualan produk Lofastreet. 

 

 

 

 

 

Omzet Penjualan LOFASTREET

Rp 18.000.000,00 

Rp 16.000.000,00 
Rp 14.000.000,00 

Rp 12.000.000,00 

Rp 10.000.000,00 
Rp 8.000.000,00 

Rp 6.000.000,00 

Rp 4.000.000,00 
Rp 2.000.000,00 

0 



Tabel 1.2 Tabel Jumlah Produk Lofastreet yang Terjual (Agustus 2015-Juli 2016) 

 
Bulan Produk Regular 

Lofastreet 

Produk Premium 

Lofastreet 

Jumlah Produk 

yang Terjual 

Agustus 2015 14 - 14 

September 2015 38 - 38 

Oktober 2015 28 - 28 

November 2015 24 - 24 

Desember 2015 9 - 9 

Januari 2016 11 10 21 

Februari 2016 28 - 28 

Maret 2016 33 - 33 

April 2016 36 - 36 

Mei 2016 42 - 42 

Juni 2016 25 - 25 

Juli 2016 15 8 23 

Sumber: Data Internal perusahaan Lofastreet 

 

Konsumen memiliki beragam alasan dalam melakukan keputusan pembelian suatu 

produk. Menurut Sumarwan (2015:96) konsumen sering kali memutuskan pembelian suatu 

produk berdasarkan persepsinya terhadap produk tersebut. Sehingga sangat penting bagi 

produsen untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi preferensi konsumen dalam 

memilih suatu produk. Menurut Thalea (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam memilih pakaian adalah daerah tempat tinggal, kepercayaan, iklim, gender, dan trend 

sesuai waktu atau zaman. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabel 1.3 Alasan Konsumen dalam Memilih Produk Lofastreet saat Pameran di STS 

 (27-28 Februari 2016) 

 

Tanggal Nama Komentar Kategori 
Beli/ Tidak 

Beli 

 27-02-16 Sri 
 Model cape blazer sedang 

trend 
 Trend  Beli 

 27-02-16  Lucky 
 Bahannya tebal, sedangkan 

Surabaya panas 
 Iklim   Tidak Beli 

 27-02-16  Ines 
 Tidak ada pakaian untuk 

anak laki-laki 
Gender   Tidak Beli 

 27-02-16  Titien 
 Di Surabaya sulit mencari 

cape blazer 

 Daerah tempat 

tinggal 
 Beli 

 28-02-16  Ani 
 Terlalu tipis jika digunakan 

untuk orang berhijab 
 Kepercayaan  Tidak Beli 

 28-02-16  Ayu 

 Celana kulotnya cocok 

dipakai untuk orang 

berhijab karena bahan tebal 

dan tidak ketat 

 Kepercayaan  Beli 

 28-02-16  Lina 
 Mencari pakaian wanita 

yang model boyish. 
 Gender  Beli 

 28-02-16  Rosa 

 Memang sedang mencari 

outer panjang karena dirasa 

sedang trend 

 Trend  Beli 

Gender = 25% 

Trend = 25% 

Kepercayaan = 25% 

Iklim = 12.5% 

Daerah tempat tinggal = 12,5% 

Sumber: Data Internal perusahaan Lofastreet  

Pada Tabel 1.3 menunjukkan beberapa alasan konsumen Lofastreet dalam menentukan 

keputusan membeli atau tidak membelinya produk Lofastreet, yang kemudian dikategorikan 

dalam lima faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pakaian. Kita lihat bahwa 

faktor gender, trend dan kepercayaan memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan 

faktor iklim dan daerah tempat tinggal dalam keputusan pembelian produk Lofastreet. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui 

preferensi konsumen terhadap pemilihan produk Lofastreet. Untuk itu peneliti mengambil 

topik penelitian dengan judul “Preferensi Konsumen dalam Memilih Produk Fesyen 

Lofastreet”. 



1.2. Perumusan Masalah 

Apa kombinasi atribut yang menjadi preferensi konsumen dalam pemilihan 

produk Lofatsreet? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kombinasi atribut yang menjadi preferensi konsumen dalam 

pemilihan produk Lofastreet. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis: 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang saja yang menjadi preferensi 

konsumen dalam memilih produk Lofastreet, sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan produk baru dan upaya peningkatan pendapatan perusahaan. 

2. Manfaat teoritis: 

Memberikan kontribusi referensi pengetahuan mengenai preferensi 


