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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Bisnis di Indonesia saat ini telah mengalami persaingan yang ketat, 

dikarenakan banyak bermunculan pemain baru baik dibidang produk maupun jasa. 

Bisnis dalam bidang produk khususnya kebutuhan primer (sandang, pangan, 

papan) memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Hal itu didukung dengan 

jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan konsumtif. Tercatat pada data BPS 

(bps.go.id) ditahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,641,326 jiwa. 

Bisnis dalam bidang kebutuhan primer sangat menjanjikan, karena semua 

masyarakat dari semua lapisan ekonomi membutuhkan sandang, pangan dan 

papan. Kebutuhan sandang yang saat ini biasa disebut fesyen merupakan 

kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia 

mempunyai gaya berpakaian yang unik untuk mengaktualisasikan diri. 

Masyarakat di Indonesia sangat antusias terhadap tren fesyen, sehingga 

mereka mengikuti dari awal tren tersebut muncul hingga surut dan muncul 

kembali. Tren tersebut digemari dan ditirukan oleh masyarakat di Indonesia, 

sehingga permintaan untuk kebutuhan fesyen semakin meningkat. Kebutuhan 

akan fesyen dapat terpenuhi melalui online shop  dan offline shop seperti butik 

dan distro yang banyak ditemukan di dalam maupun luar pusat pembelanjaan. 

Mudahnya pemenuhan kebutuhan akan fesyen membuat permintaan dari 
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kebutuhan tersebut semakin tinggi, hal itu membuktikan banyaknya pesaing bisnis 

dalam bidang fesyen.  

“De Bali”  merupakan usaha yang dibentuk pada awal Desember 2010. “De 

Bali” didirikan secara online dan offline store yang bergerak dibidang garment 

fesyen muslim dan casual pria wanita. Pada bulan Desember 2010 hingga Maret 

2011 masih berjalan dengan sosial media (facebook) dan seiring berkembangnya 

bisnis serta citra baik perusahaan dimasyarakat, maka “De Bali” membuka outlet 

(butik) yang berada dikawasan Manukan.  

Produk “De Bali” merupakan produk fesyen yang disediakan dalam 

kontek busana muslim dan casual. Produk yang ditawarkan “De Bali” adalah 

produk fesyen untuk pria dan wanita, namun produk fesyen “De Bali” untuk 

wanita lebih dominan. Bisnis “De Bali” masih bergerak secara retail pada produk 

jilbab dan pakaian. Pada Januari 2012 perusahaan berinovasi dengan mendesain 

jilbab paris menjadi jilbab unik dengan menggunakan bahan dasar kain perca dan 

bordir yang bisa digunakan multi fungsi yaitu dapat digunakan casual maupun 

acara formal.  

Produk inovasi yang didesain sendiri dapat mengontrol dan memangkas 

harga untuk produksi, sehingga produk jadi dapat terjual dengan harga yang lebih 

rendah. Produk unggulan yang dimiliki oleh “DE BALI”  adalah jilbab yang 

didesain dan diproduksi sendiri. Harga yang terjangkau akan berdampak pada 

banyaknya pelanggan “DE BALI” yang akan membeli produk dan akan banyak 

pula yang akan bergabung untuk menjadi member  dari “DE BALI”.  
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Tabel 1.1 
Tabel Perbandingan Harga Dengan Pesaing 
 

 Jilbab paris Pashmina Turki 

DE BALI Rp. 12,000.00 Rp. 15,000.00 Rp. 13,000.00 

SITI HAJAR Rp. 14,000.00 Rp. 20,000.00 Rp. 15,000.00 

DE LOV Rp.15,000.00 Rp. 17,000.00 - 

 
Sumber: Data Internal De Bali 
 

Tabel 1. 1 merupakan perbandingan harga berdasarkan dari jenis produk 

yang sama, para pesaing berlokasi di Manukan dan bersegmentasi menengah ke 

bawah. Terlihat dari Tabel 1. 1 bahwa harga dari produk De Bali mampu bersaing 

dengan harga produk Siti Hijar dan harga produk De Lov di Manukan. Harga 

yang mampu bersaing membuktikan pelanggan De Bali melakukan pembelian 

ulang, terlihat pada Tabel 1. 2. Hal tersebut mendasari De Bali untuk berinovasi 

dalam promosi dengan membuat program member dan non member.  

Tabel 1. 2 
Tabel Frekuensi Pembelian Ulang Pelanggan Dalam 1 Bulan. 
 

 Pelanggan 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minggu           
1 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 
2 1 - - 2 - 1 - - 2 1 
3 - 1 - - 1 - 1 1 1 - 
4 - 1 1 - 1 1 2 1 - 2 

Jumlah 
Pembelian 

3 5 3 4 4 6 5 5 6 6 

 
Sumber: Data Internal De Bali 
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Pelanggan merupakan  pemberi kontribusi besar yang menentukan 

keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan, mengingat pelanggan adalah 

potensi untuk pertumbuhan perusahaan pada masa mendatang (Aditia, 2011). “De 

Bali” mengkategorikan seseorang menjadi pelanggan apabila orang tersebut 

berbelanja senilai minimal Rp 50,000.00 dan melakukan pembelian ulang 

minimal 2 kali dalam satu bulan. “De Bali”  membuat 2 kategori pelanggan yaitu 

member dan non-member. Member adalah pelanggan yang mendaftarkan 

keanggotaan dengan melakukan pembelian sejumlah Rp. 50,000.00. Non member 

adalah pelanggan dan konsumen yang hanya membeli dan tidak mendaftar masuk 

dalam keanggotaan. 

Tabel 1.3  
Tabel Jumlah Pelanggan De Bali 
 
 2011 2012 2013 

Member - 158 204 

Non-member 100 67 20 

 
Sumber: Data Internal De Bali 
 

Beberapa fasilitas yang didapat dengan menjadi member “DE BALI”  

adalah potongan harga lebih besar dibanding ptongan harga yang didapatkan non-

member. Promo “buy 2 get 1 free” pada saat hari ulang tahun dan mendapatkan 

free gift, sedangkan non-member tidak mendapatkannya. Selain itu perusahaan 

juga memberitahukan promosi (potongan harga) dan adanya produk baru pada 

setiap member, sedangkan non-member tidak mendapatkannya.  Komitmen 

pelanggan untuk bertahan secara mendalam untuk melakukan pembelian ulang 

atau berlangganan kembali produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang 



	  

5	  

akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku (Pangkey, 2013). 

Harga yang ditawarkan De Bali dibawah harga yang ditawarkan outlet lain 

di daerah Manukan. Hal tersebut menjadi pemicu pelanggan melakukan 

pembelian berulang, yang dapat dilihat pada Tabel 1. 2 Tabel Frekuensi 

Pembelian Ulang Pelanggan Dalam 1 Bulan. Promosi yang dilakukan juga telah 

berhasil dalam membawa pelanggan untuk melakukan pembelian ulang pada 

outlet De Bali, terlihat pada Tabel 1. 2 Tabel Frekuensi Pembelian Ulang 

Pelanggan Dalam 1 Bulan. Mudahnya mendaftar menjadi member yang hanya 

melakukan pembelian sebesar Rp. 50,000.00 membuktikan semakin 

meningkatnya jumlah pelanggan yang bergabung untuk menjadi member. 

Pada Gambar 1. 1 menunjukkan jumlah member yang mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012 sejumlah 158 orang dan pada 

tahun 2013 mengalami peningkatan sejumlah 204 orang.  

Gambar 1. 1 
Jumlah Peningkatan Member Dari Tahun 2011-2013 
 

 
Sumber: Diolah dari Data Internal De Bali 

Peningkatan yang cukup signifikan pada member De Bali, diduga karena 

program – program yang dilakukan De Bali seperti harga yang kompetitif, 
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potongan harga yang lebih besar untuk member, dan promo “buy 2 get 1 free” 

pada saat hari ulang tahun. Hal itu membuat penulis ingin menguji dan mendapat 

jawaban apakah harga yang kompetitif dan promosi yang dilakukan berpengaruh 

pada loyalitas pelanggan. Berdasar hal tersebut, penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai “PENGARUH PROMOSI DAN HARGA TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN DE BALI”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh secara simultan promosi dan harga terhadap 

loyalitas pelanggan De Bali? 

2. Apakah ada pengaruh promosi terhadap loyalitas pelanggan De Bali? 

3. Apakah ada pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan De Bali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh secara simultan promosi dan harga terhadap 

loyalitas pelanggan De Bali. 

2. Mengetahui pengaruh promosi secara parsial terhadap loyalitas pelanggan 

De Bali. 

3. Mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap loyalitas pelanggan De 

Bali. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berhubungan 

dengan loyalitas pelanggan pada bisnis fesyen. 

2. Pegangan kedepan agar apa yang telah diteliti dapat bermanfaat. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan yang 

berkaitan dengan promosi dan harga terhadap loyalitas konsumen. 

1.5 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan 

sumber data pelanggan dan data penjualan dari Perusahaan De Bali periode  1 

Januari 2012 – 31 Desember 2012. Responden yang akan digunakan adalah 

member De Bali. 


