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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan industri fashion dari tahun ke tahun semakin pesat 

sehingga banyak dijumpai di pusat perbelanjaan melalui bisnis ritel. Fashion 

adalah gaya yang diterima atau populer saat ini dalam suatu bidang (Kotler dan 

Armstrong, 2008:327). Ragam fashion terdiri dari pakaian, sepatu, tas, kosmetik 

dan aksesoris. Sebagai salah satu bagian dari fashion, aksesoris merupakan salah 

satu pelengkap penampilan wanita agar menambah keindahan ketika berbusana. 

Aksesoris wanita terdiri dari beragam produk yang didesain dan diproduksi untuk 

memenuhi kebutuhan bagi pecinta aksesoris. Sedangkan untuk jenis aksesoris 

sendiri terdiri dari perhiasan seperti kalung dan gelang, jam tangan dan hiasan 

rambut seperti ikat rambut, jepitan, bando. Jenis aksesoris tersebut memiliki 

ragam pilihan dari warna, bentuk, ukuran, tekstur dan bahan baku yang 

digunakan. (Stall dan Meadows, 2007: 5).  

Industri aksesoris memiliki keuntungan margin terbesar dibandingkan 

dengan produk  fashion  lainnya (Stall dan Meadows, 2007:25). Alasan tersebut 

yang membuat Lollipop mendirikan usaha toko aksesoris di Royal Plasa pada 

bulan Mei 2010. Namun, bukan hanya Lollipop yang melihat peluang tersebut 

sebelumnya sudah ada toko aksesoris lain yang berdiri di Royal Plasa.  

Terdapat beberapa toko aksesoris yang menjadi alternatif pengunjung 

plasa untuk memilih toko yang diinginkannya. Oleh sebab itu pemasar harus 

mempelajari perilaku konsumen terlebih dahulu karena perilaku konsumen 
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berkaitan dengan proses pengambilan keputusan untuk menggunakan barang atau 

jasa untuk memuaskan kebutuhannya (Hurriyati,2010:68). Keputusan pembelian 

adalah membeli merek yang paling disukai (Kotler dan Armstrong, 2008:181). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggan akan memilih toko yang disukai 

untuk melakukan pembelian di toko tersebut. 

  Sebelum konsumen menentukan keputusan pembelian mereka akan 

berfikir mengenai sebuah produk yang diinginkan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kerangka berfikir perilaku konsumen dipengaruhi dari 2 faktor 

yaitu faktor intern (push factor) dan faktor ekstern (pull factor). Faktor intern 

merupakan faktor pendorong dalam proses pembelian yang terdiri dari 

information processing, motivation personality, belief, attitude, behavior dan 

behavior learning. Faktor ekstern dipengaruhi dari keluarga, grup referensi, kelas 

sosial, budaya, sub-budaya, situasi, event dan regulasi (Kodrat, 2008:A-2-3).  

 Keyakinan (belief) adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang 

tentang sesuatu. Keyakinan lebih berhubungan dengan pengetahuan nyata, 

pendapat atau iman yang membentuk citra produk atau merek sehingga 

mempengaruhi perilaku pembelian. Sikap (attitude) menggambarkan evaluasi, 

perasaan dan tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah 

objek. Sikap mengarah pada kerangka pikiran seseorang terhadap produk atau jasa 

yang disukai atau tidak. Sikap seseorang  kepada sebuah produk sangat susah 

untuk diubah sehingga perusahaan harus menyesuaikan dengan sikap pembeli 

yang sudah ada (Kotler dan Armstrong, 2008:376). Dalam penelitian ini perilaku 

pelanggan Lollipop lebih mengarah pada sikap, dimana pelanggan akan 
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menentukan sikap bahwa toko yang memiliki banyak cabang dan ramai akan 

selalu menyediakan produk terbaru yang sedang populer dengan beragam varian 

produk, kemudian akan membentuk mint konsumen. 

 Berdasarkan perilaku pelanggan Lollipop yang dipengaruhi faktor sikap 

maka perilaku keputusan pembelian pelanggan Lollipop adalah mencari 

keragaman. Dalam situasi ini mempunyai karakter konsumen rendah tetapi 

anggapan perbedaan merek yang signifikan. Pelanggan akan memilih produk 

tanpa mengevaluasi produk namun dalam pembelian selanjutnya pelanggan akan 

menggunakan merek lain untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu, 

perusahaan harus menggunakan strategi pemasaran yang berbeda dari yang lain 

seperti memenuhi rak toko dengan display produk yang banyak sehingga terlihat 

banyak varian (Kotler dan Armstrong, 2008: 279).  

 Teori perilaku konsumen terdiri dari input hingga output. Input yaitu  

mendapatkan stimuli berupa marketing mix dan lingkungan. Stimuli pemasaran 

merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen 

berupa stimuli produk (product), harga (price), promosi (promotion) dan lokasi 

(place) (Kodrat, 2009:A-9-3). Lollipop harus memperhatikan stimuli marketing 

mix karena variabel tersebut seluruhnya merupakan alat pemasaran yang menjadi 

pertimbangan keputusan pembelian oleh pelanggan (Kotler dan Armstrong, 

2008:158). Untuk  stimuli lingkungan berasal dari teman, tetangga dan interaksi 

sosial lainnya. Sedangkan output berupa sikap (attitude), niat (intention) dan 

perilaku pembelian (purchase behaviour).  
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 Data penjualan Lollipop yang mengalami fluktuasi selama periode Juni 

2011 sampai Desember 2011 dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut: 

 
Gambar 1.1  

Penjualan Lollipop periode Juni 2011 sd Des 2011 

Sumber : data internal diolah 
 

 Gambar di atas menunjukkan penjualan Lollipop yang paling tinggi pada 

bulan Juni dengan jumlah penjualan sebesar Rp.12.982.800 yang merupakan 

liburan sekolah. Kemudian pada bulan Juli mengalami penurunan yang sedikit 

jauh karena liburan sekolah sudah berakhir. Perbedaan pendapatan pada bulan 

Juni dan Juli menunjukkan bahwa ada pengaruh pada bulan tertentu seperti 

liburan sekolah dan lebaran yang dirasakan Lollipop begitu pula tenant lainnya, 

bahwa penjualan akan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada bulan 

Agustus yang mengalami peningkatan kembali karena merupakan bulan puasa. 

Namun, setelah berakhirnya liburan penjualan Lollipop mengalami penurunan 

hingga bulan desember dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 8.027.500. 
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 Berdasarkan data penjualan Lollipop yang fluktuatif dilakukan 

perbandingan harga untuk mengetahui adakah perbedaan harga yang siginifikan 

dengan tenant lain, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perbandingan harga Lollipop dengan kompetitor 

 

Produk sejenis  Lovely (Rp)  Piglet (Rp)  Cutie (Rp)  Lollipop (Rp) 

Bando 12.000 15.000 12.000 18.500 

Anting -anting  5.000 5.000 5.000 5.000 

Tas plastik 10.000 12.000 15.000 12.000 

Gantungan 

kunci 

11.000 9.000  11.500 

Tas handphone 12.000 10.500 12.000 10.000 

Sisir  8.000 7.500 7.500 5.500 

Cermin  9.000  7.000 9.000 

Jepitan pita  6.000 7.500 5.000 5.000 

Jepitan pisang 7.000 8.000 7.500 7.500 

Jepitan salon 5.000 9.000 7.500 7.500 

Boneka sedang 68.000 70.000  60.000 

Gelas  41.000   35.900 

Kutek   6.000 5.000 5.000 
 Sumber : data kompetitor dan internal diolah 

 

 Berdasarkan data Tabel 1.1 di atas terlihat perbandingan harga yang tidak 

terlalu signifikan berbeda dari empat toko tersebut. Data di atas menunjukkan 

terdapat produk sejenis dari keempat toko yang memiliki harga sama seperti 

anting-anting yaitu Rp.5.000. Namun, produk sejenis lainnya bervariasi dari setiap 

toko  ada yang lebih murah dan lebih mahal.  

 Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata penjualan Lollipop dan sembilan tenant 

aksesoris yang berada di Royal Plasa sebagi berikut: 
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Tabel 1.2 

Perbandingan Penjualan Lollipop dengan Sembilan Tenant aksesoris  

 

Luas 

toko 

Nama Toko Weekday  Weekend  Lantai 

 

9-15 m² 

Lollipop ±200.000 ±600.000 3 

Lovely ±500.000 ±1.500.000 3 

Cutie  ±300.000 ±1.500.000 1 

Piglet  ±500.000 ±2.000.000 3 

Rossie ±700.000 ± 1.000.000 1 

 

24-30 m² 

Pinky  ±1.500.000 ±5.000.000 3 

Smile   ±1.000.000 ±3.000.000 UG 

Gaya  ±1.200.000 ±4.000.000 1 

How are you ±1.500.000 ±5.000.000 UG 

Bunga  ±1.800.000 ±5.000.000 UG 
Sumber : data Kompetitor dan Internal Lollipop (Maret, 2012) 

 Pada Tabel 1.2 di atas terlihat perbandingan penjualan dari setiap tenant  

aksesoris. Data tersebut didapatkan melalui pegawai dari setiap toko melalui 

wawancara. Terlihat perbandingan pendapatan pada saat weekday, Lovely dan 

Piglet yang selantai dengan Lollipop dapat meraih penjualan hingga ±500.000 

sedangkan Lollipop hanya mencapai ±200.000, padahal memiliki luas yang 

sebanding. Weekend  Lovely dapat meraih tiga kali lipat dari hari biasa dan Piglet 

4 kali lipat dari biasa. Sedangkan tenant aksesoris Pinky dan How are you yang 

selantai juga dengan Lollipop namun luas toko lebih besar memiliki jumlah 

penjualan mencapai 9 kali lipat pada saat weekend.  

 Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya dari perbandingan harga 

(price) yang dimiliki Lollipop tidak berbeda jauh dari kompetitor bahkan ada 

beberapa produk yang lebih murah dari harga yang ditawarkan ketiga kompetitor. 

Delapan toko tersebut juga tidak melakukan promosi potongan harga dan 

memasang banner di tempat lain. Maka, seharusnya Lollipop memiliki peluang 

sama seperti tenant aksesoris lainnya untuk meningkatkan penjualan. Hal ini 
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sesuai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa konsumen selalu mencari 

harga yang murah dan mereka akan puas bila berhasil mendapatkan produk 

dengan harga murah (Budiman dan Nawangsari, 2008:98). Oleh karena itu, 

kemungkinan ada faktor lain yang mempengaruhi konsumen tidak memilih 

Lollipop sebagai keputusan pembelian konsumen.   

 Berdasarkan data dari marketing office Royal Plasa selama tahun 2010 

sampai 2011 terdapat sembilan tenant yang menjual produk aksesoris. Namun, 

ada perbedaan pada luas toko sehingga terlihat perbandingan untuk mengetahui 

yang menjadi pesaing terdapat pada Tabel 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Daftar Perbandingan Luas Lollipop dengan Toko lainnya 

 

No Nama Toko Lantai Lokasi Luas 

Toko 

Keterangan 

1 Rossie 1 Dekat pintu 

masuk parkiran  

15 m² kompetitor tidak langsung 

2 Smile   UG Dekat Matahari 

Department 

Store  

30 m² kompetitor tidak langsung 

3 Cutie  1 Terdapat dua 

toko sebelum 

eskalator 

12 m² Kompetitor langsung  

4 Bunga  UG Depan eskalator  30 m² kompetitor tidak langsung 

5 Gaya  1 Depan eskalator  24 m² kompetitor tidak langsung 

6 Pinky  3 Depan eskalator  30 m² kompetitor tidak langsung 

7 Piglet  3 Dekat eskalator  12 m² Kompetitor langsung  

8 Lovely 3 Dekat eskalator  12 m² Kompetitor langsung 

9 How are you UG Depan eskalator  30 m² kompetitor tidak langsung 

10 Lollipop 3 Depan open 

counter cemilan 

9 m²  

Sumber : data Royal Plasa (Maret, 2012) 

 

 Berdasarkan data di atas tenant yang merupakan pesaing Lollipop adalah 

Cutie, Piglet dan Lovely dilihat dari segi luas toko karena luas Lollipop adalah 9 
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m². Enam toko lainnya memiliki luas toko jauh lebih besar dari Lollipop namun 

menjual beberapa produk sejenis dan berbagai varian produk lainnya. Oleh sebab 

itu, enam tenant tersebut menjadi kompetitor secara tidak langsung dari segi luas 

toko namun dapat menjadi pertimbangan yang mempengaruhi penjualan Lollipop. 

Dari perbandingan Tabel 1.3, Lollipop memiliki luas toko terkecil diantara yang 

toko lain sehingga mempengaruhi ketersedian produk. Luas toko yang semakin 

besar mampu menyediakan kapasitas produk yang banyak sehingga dapat 

menawarkan berbagai varian dan jumlah produk lebih banyak sehingga 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena terdapat banyak alternatif 

pilihan produk dari berbagai kualitas. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya 

tentang perilaku keputusan pembelian aksesoris mengacu pada mencari 

keragaman dan dipengaruhi oleh sikap.  

 Dapat dilihat dari dari segi lokasi, tujuh dari pesaing Lollipop lokasinya 

berada disamping kiri eskalator turun. Lokasi tersebut menjadi keuntungan karena 

eskalator merupakan pusat perpindahan pengujung plasa dari satu lantai ke lantai 

lainnya. Sehingga pengunjung dapat langsung melihat toko kompetitor ketika 

turun atau naik ke lantai berikutnya. Oleh sebab itu, lokasi yang mudah dijangkau 

akan menjadi pilihan pertama konsumen. Kemudian melihat lingkungan yang 

merupakan daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Lingkungan 

dari pesaing Lollipop yang ramai sehingga pengunjung plasa lebih senang 

berjalan-jalan di daerah ramai. Keputusan pemasaran pengecer dalam menentukan 

keputusan tempat ditekankan dalam tiga faktor yaitu lokasi, lokasi dan lokasi, 

sebab lokasi yang menentukan keberhasilan eceran atau ritel (Ginting, 2011:183). 



9 

 

Menurut Hendri (2008:115), jika pemilihan lokasi yang tepat, sebuah gerai akan 

lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, 

meskipun keduanya menjual produk yang sama oleh pramuniaga yang sama 

banyak dan terampil dan sama-sama mempunyai setting yang bagus.  

 Dalam hal ini barang ritel seperti aksesoris menggunakan strategi 

penyaluran intensif. Penyaluran ini memerlukan strategi penyaluran dengan outlet 

sebanyak-banyaknya dan barang tersedia dimana saja dan kapan saja ( Ginting, 

2011:167 ). Sedangkan Lollipop baru memiliki satu outlet yang hanya tersedia di 

Royal Plasa sehingga konsumen jarang mendengar nama toko  

 Selama Lollipop berdiri terdapat beberapa konsumen Lollipop yang 

melakukan lebih dari satu kali transaksi dan ada yang hanya datang melihat 

produk tanpa melakukan transaksi. Kondisi persaingan pasar yang begitu banyak 

merupakan salah satu faktor membuat konsumen selalu membandingkan sebuah 

produk yang ingin dibelinya sebelum melakukan keputusan pembelian. Untuk 

mengetahui faktor kepuasan pelanggan Lollipop dan faktor yang membuat 

pengunjung hanya masuk tanpa melakukan transaksi dilakukan survei kepada 

pengunjung Lollipop.  

 Dalam penelitian ini diberikan pertanyaan kepada pengunjung Lollipop 

sebagai berikut: 

1. Bagi konsumen Lollipop 

Apa yang membuat Anda puas berbelanja di Lollipop? 

2. Bagi bukan konsumen 

Apa yang membuat Anda tidak membeli? 
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Jawaban yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan dapat dilihat pada Tabel 

1.4 sebagai berikut: 

Tabel 1.4  

Jawaban yang diajukan kepada pengunjung bulan Maret 2012 

 

Konsumen Lollipop Jumlah  Bukan konsumen Lollipop Jumlah  

Produk yang diinginkan lebih 

murah 

3 Hanya datang melihat-lihat 7 

Ada varian produk yang tidak 

ditemukan di toko lain 

2 Sudah belanja di toko lain 5 

Dekat dengan tempat jualan 2 Produk yang dicari tidak 

ada 

3 

Toko tidak terlalu ramai 1 Warna produk yang dicari 

tidak ada 

3 

  Pegawainya terkesan malas 

melayani 

4 

  Harga barang yang 

diinginkan mahal 

1 

Sumber : Data internal diolah 

 

 Berdasarkan data di atas terlihat bahwa alasan konsumen tidak melakukan 

transaksi karena hanya datang melihat produk yang dijual dengan jumlah 

responden sebanyak 7 orang sedangkan kedua terbanyak adalah sudah berbelanja 

di toko lain dengan jumlah responden 5 orang. Lokasi toko yang berada di lantai 3 

dan tidak langsung terlihat oleh pengunjung karena letaknya yang tidak dekat 

eskalator perkiraan menjadi salah satu penyebab konsumen sudah melakukan 

transaksi karena melewati beberapa toko sejenis sebelumnya. Jadi ketika 

mengunjungi toko selanjutnya hanya melihat produk saja. Bagi konsumen 

Lollipop yang menjawab harga produk yang diingikan lebih murah terdapat 3 

responden. Konsumen Lollipop yang sudah melakukan lebih dari dua kali 

transaksi kebanyakan berasal dari pengunjung toko sekitar dan  food court.  
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 Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa 

teori perilaku konsumen dilihat dari input distimuli berupa marketing mix terdiri 

dari produk (product), harga (price), promosi (promotion) dan lokasi (place) 

merupakan alat pemasaran yang menjadi pertimbangan pembuatan keputusan 

pembelian. Setelah dikaitkan dengan data perusahaan penelitian ini ingin 

mengetahui ”Pengaruh Produk dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Lollipop".  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen  

Lollipop ? 

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Lollipop? 

3. Apakah produk dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen Lollipop? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu; 

1. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen Lollipop 

2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen Lollipop. 
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3. Untuk megetahui pengaruh produk dan lokasi secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen Lollipop. 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat akademik dan 

manfaat peraktek. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini: 

1. Manfaat Akademik 

a. Sebagai uji kebenaran produk dan lokasi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Memperkaya penelitian dalam manajemen bisnis terutama terkait 

teori marketing mix khususnya produk dan lokasi bagi mahasiswa 

lain, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan judul pengaruh produk dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian.  

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan 

dalam dunia bisnis tentang perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian khususnya terkait produk dan lokasi. 

b. Bagi Lollipop 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan 

masukan tentang pengaruh produk dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian konsumen Lollipop. Sehingga, Lollipop mampu  
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meningkatkan produk dari segi ragam, variasi dan ketersediaan dan 

pemilihan lokasi toko agar keputusan pembelian setiap pengunjung 

Royal Plasa yang ingin membeli produk aksesoris dan pernak-

pernik wanita selalu memilih Lollipop sebagai toko pilihan 

pertama. 

E. Lingkup Permasalahan 

 Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan berdasarkan data toko Lollipop bulan Juni 2011 

sampai Maret  2012. 

2. Responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah para konsumen 

Lollipop. 

3. Kompetitor yang digunakan hanya berada di Royal Plasa. 

4. Data tenant  aksesoris sebagai kompetitor berasal dari pegawai yang 

menjaga dan marketing office. 

5. Teori perilaku konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian berupa 

stimuli marketing mix dan lingkungan. Stimuli marketing mix yang terdiri 

dari produk, harga, lokasi dan promosi. Dalam penelitian ini menggunakan 

pengaruh produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 

Lollipop.  


