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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan industri fashion di Indonesia berkembang dengan pesat. 

Hal tersebut sejalan dengan kesadaran masyarakat terhadap fashion yang 

mengarah pada pemenuhan gaya hidup. Dinamika perkembangan digital dewasa 

ini telah membawa banyak perubahan terhadap karakter dan perilaku konsumen 

yang berdampak pada industri fashion. Kondisi tersebut membuat perubahan yang 

berbeda terhadap selera, minat, tren, dan perilaku dalam melakukan pembelian 

suatu produk dan cara menggunakannya. Kebutuhan masyarakat terhadap fashion 

bukan lagi sekedar untuk menutupi tubuh, akan tetapi juga sebagai wujud 

komunikasi yang dapat memperlihatkan gaya hidup dan identitas bagi para 

pemakainya.  

Fenomena bergugurannya gerai ritel terjadi di daerah Kabupaten 

Sukabumi. Kondisi tersebut disebabkan masih banyak para pelaku usaha ritel 

yang tidak memperhatikan adanya perubahan pola perilaku konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Menyesuaikan diri dengan tren pada masa 

sekarang seharusnya menjadi strategi yang mudah dilakukan untuk bertahan 

dalam persaingan pasar. Penyesuaian tersebut mengenai faktor-faktor yang 

menarik perhatian konsumen. Seperti menyesuaikan model fashion masa kini, 

perubahan suasana gerai ritel, atau menambah variasi produk.
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Keputusan pembelian menjadi kunci yang paling penting untuk mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan. 

Keputusan pembelian merupakan tindakan seseorang dalam menentukan 

pembelian berdasarkan beberapa faktor yang dipertimbangkannya, mulai dari 

kualitas, merek ataupun harga. Perusahaan akan mengalami eksistensi yang tinggi 

bila stimulus yang di berikan oleh perusahaan tersebut mendapat respon positif 

dari konsumen yang berdampak pada keputusan pembelian. Keputusan pembelian 

biasanya dimulai dari rasa ingin tahu akan kebutuhan suatu produk baik berupa 

barang maupun jasa. Dalam beberapa faktor, penjual bisa mengendalikan 

keputusan pembelian. Akan tetapi faktor lain bisa saja timbul dari dalam diri 

pembeli seperti faktor ekonomi atau psikologi sehingga tidak dapat dikendalikan 

oleh penjual.  

Kelengkapan produk bagi para pelaku usaha ritel merupakan faktor yang 

penting untuk menarik perhatian konsumen. Kelengkapan produk merupakan 

keragaman dan ketersediaan barang yang dijual dalam sebuah gerai untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebelum  melakukan pembelian, 

biasanya konsumen akan melakukan pencarian informasi terkait produk yang 

ingin dibelinya. Lalu kemudian  menanyakan stok produk berupa ukuran, warna, 

motif, spesifikasi produk  dan jenis bahan  kepada penjual (seller). Semakin 

beragam barang yang tersedia, maka akan semakin memotivasi konsumen untuk 

melakukan pembelian baik secara online atau pun mendatangi langsung 

tempatnya. 
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Dalam merangsang pembelian, penjual harus bisa menarik indra konsumen 

agar memiliki ketertarikan untuk berkunjung pada offline store sebelum 

memutuskan melakukan pembelian. Visual Merchandising merupakan teknik 

dalam menampilkan tatanan ruang sebagai wujud visualisasi pesan fashion kepada 

calon konsumen sehingga konsumen merasa tertarik, nyaman dan bersahabat 

dalam melakukan pembelanjaan.  

PO. Restu Mekar dengan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Mikro 503.17/052-34/3454/10-22/PK.Herr-BPPT/2012. Nomor Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) 102154704007 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

6.871.762.8-405. Toko Restu Mekar berdiri sejak tahun 2012 sampai saat ini. 

Restu Mekar merupakan usaha retail modern yang menjual produk pakaian ecer 

secara online di instagram dan juga secara offline. Jenis pakaian yang di pasarkan 

adalah pakaian modern wanita dan juga baju muslim syar’i. 

Tabel 1.1 Jumlah Data Konsumen PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi 

2018 

No Bulan Jumlah Konsumen 

1 Agustus 332 

2 Oktober 284 

3 November 271 

Jumlah konsumen 887 

Sumber data : PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi 2018 

Berdasarkan hasil jumlah data konsumen diatas, diketahui adanya 

permasalahan pada keputusan pembelian konsumen, sehingga menyebabkan 

penurunan jumlah konsumen. Adapun permasalahan lain yaitu disebabkan oleh 

kelengkapan produk, kurang lengkapnya keragaman produk pada PO. Restu 

Mekar Kabupaten Sukabumi membuat konsumen tidak memiliki banyak pilihan 
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produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Penyebab lain disebabkan 

oleh visual merchandising yaitu pada promotional signage. Kurangnya perhatian 

penjual terhadap penyediaan produk bertanda diskon dan promosi membuat 

konsumen merasa tidak tertarik lagi untuk melakukan pembelian, selain itu 

konsumen juga merasa bahwa store layout ataupun tampilan ruangan pada PO. 

Restu Mekar kurang memudahkan konsumen dalam mencari produk. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kelengkapan Produk dan Visual 

Merchandising Terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen Pada PO. 

Restu Mekar Kabupaten Sukabumi.” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui adanya permasalahan pada 

keputusan pembelian konsumen sehingga mengakibatkan penurunan jumlah 

konsumen pada PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi. Adapun penyabab lain 

yaitu disebabkan oleh kelengkapan produk, kurang lengkapnya keragaman produk 

pada PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi membuat konsumen tidak memiliki 

banyak pilihan produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Penyebab lain 

disebabkan oleh visual merchandising yaitu pada promotional signage. 

Kurangnya perhatian penjual terhadap penyediaan produk bertanda diskon dan 

promosi membuat konsumen merasa tidak tertarik lagi untuk melakukan 

pembelian, selain itu konsumen juga merasa bahwa store layout ataupun tampilan 

ruangan pada PO. Restu Mekar kurang memudahkan konsumen dalam mencari 

produk. 
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1.3 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana Kelengkapan Produk pada PO. Restu Mekar Kabupaten 

Sukabumi? 

2. Bagaimana Visual Merchandising pada PO. Restu Mekar Kabupaten 

Sukabumi?  

3. Bagaimana Keputusan Pembelian Konsumen pada PO. Restu Mekar 

Kabupaten Sukabumi? 

4. Seberapa besar pengaruh Kelengkapan Produk dan Visual 

Merchandising terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada PO. 

Restu Mekar Kabupaten Sukabumi. 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Kelengkapan Produk pada PO. Restu Mekar 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui Visual Merchandising pada PO. Restu Mekar 

Kabupaten Sukabumi.  

3. Untuk mengetahui Keputusan Pembelian Konsumen pada PO. Restu 

Mekar Kabupaten Sukabumi. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kelengkapan Produk dan 

Visual Merchandising terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 

PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi. 
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1.4.2 Kegunaan Penelitian 

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini semoga dapat menghasilkan manfaat dan kegunaan secara 

praktis bagi perusahaan, dengan memberikan kontribusi dalam segi pemikiran 

pengaruh Kelengkapan Produk dan Visual Merchandising terhadap keputusan 

pembelian pada Restu Mekar Kabupaten Sukabumi untuk dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

dimasa yang akan datang dan sekaligus merupakan sedikit sumbangan pemikiran 

peneliti kepada perusahaan.  

Dan peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini kelak dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk hal yang sama dengan lebih mendalam 

lagi. Penelitiaan ini juga sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang dipelajari peneliti 

mendapatkan keilmuan di Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi.  

1.4.2.2 Kegunaan Praktis  

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, serta menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai 

berikut. 

1.4.2.2.1 Bagi peneliti sendiri 

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah yang sedang 

diteliti. 

 



7 

 

 
 

1.4.2.2.2 Bagi perusahaan  

Diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan masalah dan 

sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam hal manajemen. Dan 

semoga penelitian ini juga bisa menjadi sumber informasi yang positif untuk 

perusahaan di masa yang akan datang supaya dapat menjadi lebih baik.  

1.4.2.2.3 Bagi pihak-pihak lain 

Khususnya bagi para peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan masukan dan referensi tambahan dalam membahas 

masalah yang sama.  

1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1    Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi yang 

berlokasi di Jl.Pasar Cinagen RT/RW 001/001 Desa Bojonggenteng Kecamatan 

Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Kode Pos 43178. 

1.5.2 Lama Penelitian 

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 8 

bulan, terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Mei 2019. Dimana 

selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian 

mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. 

 


