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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Konsumen adalah bagian terpenting dalam proses jual beli barang maupun 

jasa sampai - sampai ada istilah “Pelanggan adalah raja”. Inilah yang 

menyebabkan hampir seluruh kegiatan pemasaran berfokus pada konsumen, 

tujuannya adalah menciptakan nilai konsumen yang superior. Jika konsumen 

puas, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yakni adanya peluang untuk 

pembelian ulang oleh konsumen, namun bila konsumen merasa tidak puas dan 

kecewa, konsumen akan dengan mudah menyampaikan rasa kecewanya pada 

orang lain, akibatnya citra perusahaan akan buruk dan hal ini sangat nmerugikan 

perusahaan. Salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah membuat 

pelanggan merasa puas dengan kualitas produk, mutu produk serta pelayanan 

yang diberikan. Perusahaan yang mampu memahami perilaku konsumen akan 

mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena dapat menyusun strategi 

pemasaran yang tepat dan dapat memberikan kepuasan yang lebih baik 

dibandingkan pesaing (Suryani, 2012:8). 

Menurut Mowen dan Minor (2002:206), setiap manusia pasti mempunyai 

suatu kebutuhan dan keinginan yang selalu ingin dipenuhi. Kebutuhan adalah 

syarat hidup dasar manusia, manusia membutuhkan udara, makanan, air, pakaian, 

dan tempat tinggal untuk dapat bertahan hidup. Manusia  juga memiliki 

kebutuhan yang kuat akan rekreasi, pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan- 
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kebutuhan ini akan menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang 

dapat memuaskan kebutuhan tersebut (Mowen dan Minor, 2002:207). Kebutuhan 

adalah pernyataan dari rasa kehilangan sedangkan keinginan adalah bentuk 

kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual 

(Kotler dan Amstrong, 1997:8). Saat manusia mulai merasakan adanya kebutuhan 

yang tidak atau belum terpenuhi, maka akan muncul suatu proses belanja. Suatu 

kebutuhan yang tidak terpuaskan muncul ketika pelanggan ingin meningkatkan 

kepuasan yang berbeda dengan tingkat kepuasan saat ini (Christina, 2010:56). 

Bagi perusahaan dengan memahami kebutuhan serta keinginan konsumen secara 

detail akan memberikan masukan yang penting tentang bagaimana cara 

merancang strategi perusahaan agar tepat sasaran. 

Untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan diri sebelumnya dibutuhkan 

pengetahuan akan produk. Pengetahuan akan niat beli juga sangat  diperlukan oleh 

para pemasar untuk mengetahui niat konsumen terhadap suatu produk maupun 

untuk memprediksikan perilaku konsumen pada masa yang akan datang. Dalam 

tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk niat untuk 

membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek 

yang paling disukai (Kotler dan Amstrong, 1997:165). Niat pembelian yang 

dilakukan konsumen memiliki nilai penting bagi perusahaan karena akan 

mendorong konsumen untuk membuat suatu keputusan pembelian.  

Banyak produk yang tersedia di pasaran untuk membantu manusia dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Di sinilah perusahaan mulai melakukan 

perannya, yaitu menciptakan persepsi di benak konsumen, agar ketika konsumen 
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memilki kebutuhan akan suatu barang, yang terpikir dalam benak konsumen 

adalah produk dari perusahaan tersebut. Untuk mendorong niat pembelian banyak 

cara dapat dilakukan oleh perusahaan, misalnya dengan membuat promosi yang 

menarik, membangun citra toko dan citra perusahaan di benak konsumen.  

Saat ini, kebutuhan manusia akan fashion seakan- akan menjadi hal yang 

paling utama, khususnya bagi kaum sosialita dan eksekutif muda yang sangat up 

to date. Kelompok tersebut selalu memiliki high demand terutama mengenai 

lifestyle. Pakaian, alas kaki dan tas bukan lagi menjadi kebutuhan yang wajib 

dipenuhi tetapi juga harus mengikuti tren dan mode terbaru. Dorongan individu 

untuk selalu memperbarui penampilannya merupakan hal yang tak dapat 

dipungkiri. Tak jarang penilaian seseorang terhadap orang lain ditentukan melalui 

penampilan fisiknya saja, untuk menilai orang tersebut berasal dari kalangan 

berada atau tidak. Kebutuhan generasi muda akan fashion serta perubahan gaya 

hidup modern semakin meningkat, hal ini terbukti dengan makin banyaknya pusat 

perbelanjaan (shopping centre) yang menyediakan toko yang menjual barang- 

barang kebutuhan pribadi seperti pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris tubuh.  

Salah satu toko yang menjual barang- barang kebutuhan pribadi khususnya 

sepatu ialah Buccheri. Sekilas mendengar brand toko tersebut seperti brand yang 

berasal dari Italia, karena Buccheri sendiri adalah nama salah satu kota di Italia 

dan kota Buccheri merupakan kota penghasil kerajinan tangan seperti sepatu dan 

tas. Tetapi siapa sangka bahwa Buccheri adalah brand asli Indonesia dan semua 

produknya made in Indonesia. Didirikan oleh Ediansyah pada tahun 1980 

Buccheri memulai proses produksi melalui PT Vigano Cipta Perdana yang 
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memproduksi tas dan sepatu berbahan kulit. Buccheri memiliki segmen tersendiri 

untuk menjual produknya yakni segmen menengah ke atas, karena harga yang 

ditawarkan saat ini mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 700.000. Produk yang dijual 

didalam toko Buccheri juga sangat beragam, mulai dari sepatu pesta hingga sepatu 

kerja untuk wanita maupun pria. Namun kebanyakan sepatu yang dijual adalah 

sepatu kerja atau sepatu yang digunakan untuk acara formal. Diawali dengan 

pembukaan toko di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat, saat ini Buccheri telah 

memiliki lebih dari 90 cabang yang tersebar di seluruh kota-kota besar di 

Indonesia.  

Dengan banyaknya outlet yang tersebar di mana- mana seharusnya membuat 

Buccheri semakin dikenal dan tentunya penjualannya meningkat. Jumlah cabang 

Buccheri di Surabaya saat ini mencapai empat cabang dari yang sebelumnya 

berjumlah lima. Lokasi cabang Buccheri di Surabaya ini keseluruhan terletak di 

dalam mall, yakni di Mall Central Point, City of Tomorrow, Delta Plaza, dan 

Lenmark Mall. Cabang ke lima Buccheri yang terletak di Tunjungan Plaza (TP) 

saat ini sudah ditutup, hal ini cukup ironis mengingat bahwa Tunjungan Plasa 

adalah salah satu mall terbesar di Surabaya, memiliki pangsa pasar yang luas, 

karena terdapat beragam toko yang memiliki harga mulai dari harga murah, 

sedang hingga sangat mahal, serta letaknya sangat strategis yakni di pusat kota, 

yang seharusnya penjualan Buccheri di cabang TP ini adalah penjualan yang 

labanya dapat diperhitungkan.  

Dikutip dari situs www.marketing.co.id dengan topik bahasan “Merek- 

Merek Favorit Eksekutif Muda”, pada tahun 2008 SurveiOne melakukan riset 

http://www.marketing.co.id/
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terhadap kalangan eksekutif muda yang sebagian bekerja sebagai karyawan yang 

menduduki posisi pada level senior supervisor, asisten manajer, manajer ke atas, 

sebagai pengusaha, dokter, arsitek, pengacara, konsultan, dosen di kota- kota 

besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan dengan membagi 500 kuesioner pada 

para responden. Survei tersebut dilakukan untuk mendata merek- merek apa saja 

yang dipakai. Dalam kategori sepatu, ternyata Buccheri berada di urutan pertama 

dengan persentase 15,7% lalu posisi berikutnya diisi oleh Bata, Yongki Komaladi, 

Pakalolo, Bally dan Cole.  

Berbeda dengan hasil survei yang dilakukan oleh Top Brand Award. Top 

Brand Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada merek-merek yang 

meraih predikat TOP. Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian TBI yang 

diperoleh dari hasil survei berskala nasional yang dilaksanakan oleh Frontier 

Consulting Group. Top Brand Index diukur dengan 3 parameter, yaitu top of mind 

awareness (merek pertama yang disebutkan oleh responden ketika suatu kategori 

produk disebutkan dalam kuesioner), last used (produk terakhir yang digunakan 

oleh responden dalam satu kali siklus pembelian ulang), future intention (merek 

yang akan digunakan responden pada pembelian selanjutnya). 

Berdasarkan survei Top Brand Award di Indonesia, produk Buccheri 

diketahui mengalami penurunan skor Top Brand Index  (TBI) yang sangat drastis 

dari tahun 2013 ke tahun 2014.   
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Tabel 1.1 di bawah menggambarkan persentase Buccheri pada tahun 2013 

adalah 9,0 persen dan berada pada urutan keempat. Sementara Bata dan Yongki 

Komaladi yang menjual produk sejenis dapat lebih unggul dari Buccheri. 

 

 

 

 

    
Sumber : www.topbrand-award.com  
 

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa persentase TBI Buccheri mengalami 

penurunan, yang semula mendapatkan 9,0% pada tahun 2013, kini turun menjadi 

6,6%. Sedangkan Bata justru mengalami kenaikan dari 11,8% menjadi 13,6%. 

Dengan adanya penurunan persentase TBI dan penutupan cabang Buccheri di 

Tunjungan Plaza inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Selain itu alasan 

dipilihnya Buccheri sebagai objek dalam penelitian ini adalah karena Buccheri 

Tabel 1.1 

PERSENTASE TOP BRAND INDONESIA 

KATEGORI KEBUTUHAN BARANG  

PRIBADI TAHUN 2013  

DI INDONESIA 

 

Tabel 1.2 

PERSENTASE TOP BRAND INDONESIA 

KATEGORI KEBUTUHAN BARANG 

PRIBADI TAHUN 2014  

DI INDONESIA 

 

http://www.topbrand-award.com/
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memiliki store tersendiri, tidak bergabung dengan toko lain seperti Yongki 

Komaladi, Nevada, Fladeo yang berada di dalam Departmen Store. Saat hendak 

melakukan pembelian, seringkali konsumen diharapkan dengan berbagai pilihan 

seperti memilih toko yang pelayanannya memuaskan, kualitas barang, citra toko 

di hadapan individu lain, hingga mempertimbangkan banyak sedikitnya potongan 

harga yang diberikan. 

Pada umumnya konsumen menyukai adanya diskon atau potongan harga, 

misalnya dengan banner yang bertulisan big sale, 50% off , soft opening discount, 

buy one get one free, end of season sale dan masih banyak lagi. Cara ini dianggap 

sangat populer di kalangan pemasar dan dianggap sangat efektif untuk membuat 

konsumen tertarik pada suatu produk, yang nantinya akan meningkatkan 

penjualan perusahaan.  

Selain faktor potongan harga, ketertarikan konsumen untuk membeli suatu 

produk diprediksi juga karena terpengaruh oleh faktor- faktor kebudayaan, sosial, 

dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar adalah faktor- faktor yang tidak dapat 

dikendalikan oleh pemasar tetapi harus benar- benar diperhitungkan (Setiadi, 

2003:10). Setiadi (2003:16) menganggap bahwa informasi yang paling efektif 

berasal dari sumber- sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, dan kenalan). 

Suryani (2012:232) berpendapat bahwa sebagai makhluk sosial, konsumen akan 

selalu berinteraksi dengan individu lain dalam kelompok maupun di luar 

kelompoknya, interaksi ini akan memberikan pengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung dalam perilaku, termasuk dalam perilaku pembelian dan konsumsi. 

Dalam proses interaksi dalam kelompok, secara psikologis individu akan 
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membandingkan dirinya dengan orang lain yang tingkatannya “sama” dan juga 

membandingkan antara dirinya saat ini dengan dirinya yang ideal (Suryani, 

2012:225). Membeli barang yang dianggap bermerek (branded) akan 

meningkatkan reputasi seseorang, hal ini akan mendorong orang lain untuk 

membeli produk yang juga bermerek, karena tidak ingin merasa dikalahkan.  

Niat pembelian biasanya juga akan dipengaruhi oleh citra toko, dimana 

konsumen akan lebih memilih melakukan pembelian pada toko yang dianggapnya 

nyaman, aman, produknya lengkap, tata ruang yang enak dipandang mata serta 

suasana yang tercipta di dalam toko. Citra toko saat ini tengah menjadi perhatian 

bagi setiap perusahaan, karena citra dari toko juga merupakan cerminan dari 

perusahaan. Toko diatur sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian konsumen, 

tak jarang konsumen tertarik untuk melakukan suatu pembelian dikarenakan 

desain (tata ruang) toko yang indah. Bila konsumen sudah merasakan nyaman dan 

senang berada di toko tersebut, persepsi akan segera timbul dan konsumen akan 

melakukan komunikasi dari mulut ke mulut untuk menceritakan pengalaman  

selama berada di toko tersebut. Sehingga citra toko adalah hal yang sangat penting 

dalam mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan  suatu 

niat pembelian.  Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti bermaksud untuk 

mengetahui lebih jauh tentang "PENGARUH POTONGAN HARGA, CITRA 

TOKO, DAN PENGARUH SOSIAL TERHADAP NIAT PEMBELIAN 

PRODUK SEPATU BUCCHERI DI SURABAYA". 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah potongan harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap citra 

toko Buccheri di Surabaya ? 

2. Apakah citra toko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat 

pembelian produk Buccheri di Surabaya? 

3. Apakah pengaruh sosial mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat 

pembelian produk Buccheri di Surabaya? 

4. Apakah potongan harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat 

pembelian produk Buccheri di Surabaya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui signifikansi potongan harga terhadap citra toko Buccheri 

di Surabaya 

2. Untuk mengetahui signifikansi citra toko terhadap niat pembelian produk 

Buccheri di Surabaya 

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh sosial mempunyai terhadap niat 

pembelian produk Buccheri di Surabaya 

4. Untuk mengetahui signifikansi potongan harga terhadap niat pembelian 

produk Buccheri di Surabaya 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Buccheri 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan bagaimana cara menyikapi  dan mengakomodir pengaruh sosial 

terhadap niat beli, dan juga memberikan petunjuk bagi perusahaan dalam 

mengatur strategi pemotongan harga dan pengembangan citra toko secara 

efektif. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa/i STIE Perbanas 

Surabaya dalam penulisan tugas akhir. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca cara pengolahan data 

dalam suatu penelitian serta penerapan teori marketing dalam kehidupan 

sehari- hari. 

4. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dan teori pemasaran yang 

diterapkan dalam penelitian ini mempengaruhi keadaan yang sebenarnya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini akan dijelaskan bab- bab yang telah disusun 

secara teratur dan sistematis. Berikut  adalah sistematika dalam penelitian ini : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan proposal 
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab  ini dijelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dan teknik analisis data 

BAB IV : GAMBARAN DAN SUBYEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek penelitian, 

analisis data serta pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


