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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tren fashion di Indonesia mengalami perubahan yang cepat tiap tahunnya, baik itu 

fashion dalam bentuk pakaian, celana, tas dan sepatu. Perubahan tren fashion juga 

dipengaruhi oleh season dan jenis fashion yang di viralkan oleh para selebritis luar negeri. 

Salah satu tren fashion yang viral dan banyak digunakan oleh anak muda Indonesia pada 

tahun 2020 adalah streetwear fashion. Streetwear fashion adalah gaya fashion yang 

mencakup unsur hip-hop, baju oversize dan sneakers. Streetwear fashion Indonesia di cirikan 

dengan penggunaan merek Adidas, Air Jordan, Nike, Dior, Supreme, Yezzy, Bape, 

Balenciaga dan masih banyak lagi. (cnbcindonesia, 2017). Streetwear Fashion merupakan 

salah satu fashion yang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas, hal ini dikarenakan 

biaya untuk membeli brand Streetwear fashion berkisar Rp. 2.000.000 hingga Rp. 

25.000.000. Kemunculan Streetwear Fashion di Indonesia memberikan peluang bagi pebisnis 

untuk membuka usaha jasa cuci sepatu. Hal ini dikarenakan sneakers bermerek yang 

digunakan dalam Streetwear fashion membutuhkan penanganan dan teknik khusus dalam 

segi perawatan dan kebersihannya. Oleh karena itu, bisnis cuci sepatu di Indonesia memiliki 

peluang yang tinggi. (financedetik, 2019) 

Gambar 1.1 HuuS 
Sumber : Data sekunder, 2020 
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Salah satu bisnis cuci sepatu yang ada di Surabaya adalah HuuS. HuuS adalah bisnis 

yang bergerak di bidang cleaning dan detailing sepatu. Bisnis ini didirikan sejak 2017 oleh 

Nanang. Pelayanan yang diberikan oleh HuuS adalah Cuci insole dan outsole sepatu, 

repainting sepatu yang warnanya telah pudar atau menguning dan detailing sepatu. Harga 

yang ditetapkan oleh HuuS adalah Rp. 15.000 hingga Rp. 150.000. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Omzet Penjualan HuuS 2019 ( dalam ribuan Rupiah) 
Sumber : Data Sekunder, 2020 

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Omzet Penjualan HuuS mengalami fluktuasi 

setiap bulannya pada tahun 2019. Omzet tertinggi terdapat pada bulan Januari, Maret, Juni, 

Agustus, November dan Desember 2019. Sementara omzet terendah terdapat pada bulan 

September 2019. Dapat disimpulkan bahwa HuuS memiliki omzet yang berfluktuasi setiap 

bulannya. Pemasaran yang dilakukan HuuS untuk menjangkau konsumen baru dan lama 

adalah dengan masuk ke komunitas Hypebeast, komunitas olahraga, dan komunitas 

mahasiswa. HuuS juga melakukan promosi pada komunitas besar dan diskon untuk 

konsumen yang membuat story Instagram dan menandai Instagram HuuS. Selain itu HuuS 

juga memberikan harga khusus untuk pelajar dan mahasiswa Surabaya, promo ini diadakan 

setiap hari Selasa dan Kamis. Walaupun HuuS sering melakukan promosi harga, namun 

omzet yang didapat tiap bulannya selalu naik dan mampu menutup biaya operasional serta 

biaya pemasaran HuuS. 
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Peneliti melakukan survey awal pada 15 konsumen HuuS untuk mengetahui apa saja 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen HuuS. Pra Survey dibagikan kepada 

responden yang pernah menggunakan jasa HuuS  

Tabel 1.1 Hasil Pra-Survey HuuS 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1. Harga yang murah  6 40% 

2. Personal Selling dari HuuS  7 46,6% 

3. Pelayanan admin yang cepat 2 13,3% 

Sumber : Data diolah, 2020 

Tabel 1.1 merupakan pra -survey yang disebarkan kepada 15 konsumen HuuS. Tabel 

1.1 menunjukan bahwa bahwa harga memiliki pengaruh yaitu 40 % terhadap keputusan 

pembelian, promosi memiliki pengaruh paling besar yaitu 46,6% terhadap keputusan 

pembelian, pelayanan admin memiliki pengaruh terkecil yaitu 13,3% terhadap keputusan 

pembelian, Berdasarkan hasil olahan data diatas, didapatkan 2 aspek yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yaitu price dan personal selling. Berdasarkan latar belakang dan hasil 

prasurvey, peneliti akan meneliti Pengaruh Price dan Personal Selling terhadap Keputusan 

Pembelian (Kasus di HuuS). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah diatas maka dapat perumusan masalah 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah price berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Kasus di HuuS)? 

2. Apakah personal selling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Kasus di 

HuuS) ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan masalah diatas tujuan penelitian ini 

sebagai berikut :  
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1. Mengetahui pengaruh Price terhadap keputusan pembelian (Kasus di HuuS). 

2. Mengetahui pengaruh Personal Selling terhadap keputusan pembelian (Kasus di HuuS). 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka  manfaat penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian di bidang 

manajemen khususnya penelitian yang terkait dengan Price dan Personal Selling. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan bagi  

Penulis dan bisnis serupa mengenai Price dan Personal Selling di HuuS. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Batasan dan ruang lingkup penelitian adalah studi kasus pada konsumen Huss yang 

pernah melakukan pembelian minimal 1 kali. 
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