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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

       Pada era bisnis saat ini, persaingan dalam bisnis semakin bertambah ketat 

(Anrietha Lysistrata, 2018). Maka dari itu, setiap perusahaan harus maksimal 

dalam menarik perhatian konsumen. Dalam hal ini, perusahaan juga dituntut 

untuk selalu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Karena dengan begitu, kemungkinan konsumen akan tertarik pada 

produk yang diciptakannya. Suatu produk bisa memberikan penilaian yang 

sangat besar kepada perusahaan dengan cara mendapatkan keuntungan dari 

setiap produk yang diciptakannya. 

Bisnis dibidang sandang (fashion) semakin berkembang seiring perputaran 

tren desain produk, termasuk salah satunya yaitu tas (Utari Wijayati, 2014). 

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, maka semakin banyak 

merek-merek produk baru yang bermunculan dibenak konsumen. Dengan 

adanya berbagai macam merek yang muncul dibenak konsumen akan 

mengakibatkan kebingungan, seperti merek Eiger, Rei dan Consina ataupun 

yang lainnya. Pada saat ini produk tas sangat banyak diciptakakan oleh setiap 

perusahaan dengan berbagai macam merek dalam satu jenis yang sama. Maka 

dari itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari dan 

memahami kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar. 

Perusahaan yang tidak mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen kemungkinan akan mengalami penurunan dalam memasarkan 
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produk, disebabkan karena banyaknya konsumen yang tidak melakukan 

keputusan pembelian pada produk yang diciptakannya. Sebuah tas merupakan 

peralatan yang dapat membantu seseorang untuk melakukan suatu kegiatan 

diluar ruangan maupun didalam ruangan, dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya selama kegiatan itu dilakukan.  

Persaingan yang semakin tinggi akan menyebabkan perusahaan mengalami 

dua hal, seperti peningkatan maupun penurunan dalam memasarkan suatu 

produk. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki sebuah merek yang 

dapat dipercaya oleh konsumen dan menciptakan produk dengan kualitas yang 

baik serta adanya keunikan dalam setiap produk. Suatu perusahaan harus 

mempunyai keunggulan dan ciri khas tertentu dalam setiap produk yang 

diciptakannya, dengan begitu akan menjadi sebuah pembeda dalam setiap 

produk yang diciptakannya.  

Keputusan pembelian sering dilakukan oleh konsumen dalam menentukan 

suatu produk dan terkadang sebelum melakukan keputusan pembelian 

konsumen melihat dari pengalaman yang ada dilingkungan sekitarnya. Seperti, 

dari seorang sahabat, keluarga, ataupun komunitas pecinta alam yang telah 

memiliki pengalaman secara langsung mengenai suatu produk sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi merek produk. Keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian dipengaruhi oleh akal pemikiran atas informasi 

pengetahuan yang didapatkan (Santri Zulaicha & Rusda Irawati, 2016).  

Konsumen melakukan keputusan pembelian karena atas dasar kebutuhan 

dan keinginannya. Selain itu, adanya pengaruh dari luar yang dapat 
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mempengaruhi konsumen sehingga ada niatan untuk melakukan keputusan 

pembelian. Biasanya konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian 

terlebih dahulu mencari informasi mengenai produk tersebut dan melihat secara 

langsung pada merek produknya, apakah dapat dipercaya atau tidak. Setelah 

konsumen merasa yakin dengan produk tersebut, maka kemungkinan dengan 

cepat akan melakukan keputusan pembelian pada produk yang diinginkannya. 

Menurut Setiadi dalam Agus Budiyanto (2013) menyatakan bahwa 

“Pengambilan keputusan pembelian merupakan proses pemecahan masalah 

yang diarahkan pada sasaran”.  

Informasi yang didapatkan oleh konsumen harus sesuai berdasarkan 

keterangan produk, apabila adanya ketidaksesuaian berdasarkan keterangan 

mengenai produk kemungkinan konsumen kurang merasa ketertarikan pada 

produk tersebut. Sebuah informasi merupakan pesan yang akan didapatkan oleh 

konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Maka dari itu, sebuah 

informasi harus sesuai berdasarkan keterangan produk karena akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen selanjutnya dan terlebih dahulu 

melihat dari atribut produk yang ada pada merek produk tersebut.  

Atribut produk merupakan suatu sifat-sifat atau aspek-aspek yang dimiliki 

oleh suatu produk yang mana sifat-sifat tersebut akan menjadi suatu 

pertimbangan oleh konsumen untuk menyenangi atau membenci produk itu 

(Gitosudarmo dalam Tika Wahyu Widiarti, 2018). Oleh karena itu, perusahaan 

harus mengelola atribut produk dengan baik agar konsumen dengan cepat 

tertarik pada produk tersebut. Dengan begitu, atribut produk bisa dijadikan 
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sebagai pembeda dalam produk yang diciptakannya oleh setiap perusahaan. 

Konsumen akan mudah dan cepat melakukan keputusan pembelian pada suatu 

produk, apabila produk tersebut memiliki atribut produk yang lengkap dan 

memiliki ciri khas tertentu seperti layanan pelengkap yang memberikan 

kenyamanan kepada konsumen pada saat melakukan keputusan pembelian.  

Layanan pelengkap merupakan sesuatu hal yang dapat membantu 

perusahaan dalam memasarkan produk kepada konsumen dengan cara 

memberikan jasa yang dijadikan sebagai pelengkap. Seperti adanya layanan 

fasilitas yang bisa memudahkan konsumen ataupun yang lainnya yang bisa 

mempengaruhi dan menarik perhatian konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. Karena dengan begitu, konsumen akan mudah dan cepat melakukan 

keputusan pembelian. Dalam setiap pembelian produk terkadang konsumen 

menginginkan adanya sebuah fasilitas yang lengkap, sehingga konsumen bisa 

merasakan kenyamanan pada saat melakukan keputusan pembelian.  

Karyawan dalam sebuah perusahaan merupakan bagian dari layanan 

pelengkap berupa jasa dengan tujuan yaitu untuk memberikan kemudahan 

kepada konsumen pada saat melakukan keputuan pembelian. Selain itu, 

karyawan juga harus bisa menarik perhatian konsumen dengan memiliki 

komunikasi yang baik pada saat berkonsultasi mengenai suatu produk. Apabila 

seorang karyawan tidak memiliki komunikasi yang baik kemungkinan 

konsumen kurang merasakan ketertarikan pada produk tersebut. Selain itu, 

peran kelompok acuan cukup berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

(Ariana Anggun Firdaus & Harti, 2016). 
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Kelompok acuan merupakan kumpulan dari beberapa orang dengan 

berbagai kalangan yang berbeda-beda dan telah memiliki pengalaman secara 

langsung pada produk. Dengan adanya kelompok acuan dapat memberikan 

sebuah informasi kepada konsumen mengenai produk dengan pengalaman yang 

dimilikinya dan bisa dijadikan sebagai referensi merek. Maka dari itu, 

pengalaman secara langsung dari kelompok acuan dalam membeli produk 

sangat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Menurut Sumarwan dalam Ariana Anggun Firdaus dan Harti (2016:3) 

mengatakan bahwa “Kelompok acuan (reference group) adalah seorang individu 

atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang”. 

Kredibilitas merupakan sebuah pengetahuan yang harus dimiliki oleh 

kelompok acuan dalam menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai 

produk. Kelompok acuan juga harus dapat meyakinkan konsumen dengan 

memiliki pengetahuan secara luas mengenai produk tersebut sebagai produk 

terpercaya. Karena dengan begitu, konsumen dengan cepat melakukan 

keputusan pembelian, seperti komunitas pecinta alam memberikan informasi 

kepada konsumen mengenai produk tas eiger sebagai produk terpercaya.  

Disukabumi kini banyak toko yang menjual tas dengan berbagai macam 

merek, salahsatunya yaitu Eiger Store Sukabumi. Perusahaan ini telah memiliki 

Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 503 / 89 / PK / II / KPMT / 2012 

yang dinaungi oleh Cv. Sabak Adventure Indonesia. Eiger Store sukabumi 

merupakan salah satu toko yang memasarkan perlengkapan outdoor salah 

satunya yaitu tas eiger dengan berbagai desain yang berbeda-beda. Dahulu tas 
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eiger hanya bisa digunakan untuk kegiatan pendakian gunung, arung jeram 

ataupun kegiatan lainnya, tetapi sekarang tas eiger bisa digunakan untuk 

kegiatan sehari-hari seperti kuliah, bekerja dan lainnya.  

Berbagai macam merek produk yang muncul dibenak konsumen akan 

mengakibatkan kebingungan dalam mengambil keputusan pembelian. Tas eiger 

merupakan salah satu produk yang banyak digemari oleh konsumen terutama 

komunitas pecinta alam, tetapi dengan adanya merek produk lain, tas eiger 

mengalami persaingan yang sangat ketat dan mengalami penurunan dalam 

memasarkan produk.  

Disadari atau tidak kini tas mempunyai manfaat yang banyak, selain itu tas 

juga bisa membantu seseorang dalam melakukan setiap kegiatannya. Oleh 

karena itu, dalam memilih tas tidaklah mudah karena suatu produk harus 

memiliki kenyamanan saat digunakan dan desain yang selalu mengikuti 

perkembangan zaman. Maka dari itu, perusahaan harus memberikan kualitas 

produk yang baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen 

sehingga banyak konsumen yang melakukan keputusan pembelian kepada 

merek produk tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan kepada konsumen 

tas eiger bahwa adanya permasalahan pada keputusan pembelian yaitu 

kurangnya informasi yang sesuai mengenai produk tas eiger. Hal ini dapat 

diketahui berdasarkan pra-kuesioner kepada 25 responden, dengan menyatakan 

sebagai berikut ini : 
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Tabel I.1 Data Wawancara Pra-Quesioner 

No Pernyataan SS S RR TS STS 

1 Tas eiger merupakan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan saya 
4 7 7 7 - 

2 Informasi mengenai tas eiger mudah 

didapatkan 
5 2 11 5 2 

3 Tas eiger merupakan produk yang lebih 

menarik dibandingkan dengan produk lain 
2 6 8 9 - 

4 Saya membeli tas eiger karena mempunyai 

desain yang unik dan fasilitas yang nyaman 
6 4 9 6 - 

5 Saya merasakan kepuasan setelah membeli 

tas eiger 
6 6 7 6 - 

Sumber : Wawancara Pra-Quesioner pada Konsumen Tas Eiger, Sukabumi 2018 

Tabel I.1 menjelaskan hasil penjajakan penulis yang menunjukkan 

gambaran bahwa kurangnya informasi yang didapatkan oleh konsumen, 

sebanyak 2 responden menyatakan STS ( Sangat Tidak Setuju), sebanyak 5 

responden menyatakan TS (Tidak Setuju), 11 responden menyatakan RR (Ragu-

ragu), 2 responden menyatakan S (Setuju), 5 responden menyatakan SS (Sangat 

Setuju). Maka dari itu, adanya permasalahan pada informasi yang didapatkan 

oleh konsumen karena adanya ketidaksesuaian berdasarkan keterangan yang ada 

produk tas eiger. 

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh kelompok acuan yang tidak 

bisa meyakinkan sepenuhnya konsumen mengenai keunggulan produk tas eiger 

sebagai produk terpercaya. Adapun penyebab lainnya yaitu karyawan memiliki 

komunikasi yang kurang baik sehingga konsumen kurang merasakan 

ketertarikan pada produk tas eiger. Data ini didukung dengan adanya tabel data 

yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan, yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel I.2 Data Penjualan Tas Eiger 

No Bulan Jumlah 

1 Juli 178 

2 Agustus 132 

3 September 110 

4 Oktober 85 

Sumber : Data Perusahaan Eiger Store Sukabumi 2018 

Tabel I.2 menjelaskan hasil penjualan tas eiger bahwa perusahaan 

mengalami penurunan setelah bulan juli. Perolehan yang didapat pada bulan Juli 

sebanyak 178, bulan Agustus 132, bulan September 110 dan bulan Oktober 85. 

Maka dari itu, adanya permasalahan pada keputusan pembelian sehingga 

perusahaan mengalami penurunan.  

Keputusan pembelian merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh 

setiap perusahaan, karena akan menjadikan suatu pertimbangan pada strategi 

pemasaran yang digunakannya. Hal ini dapat dilihat dari kelompok acuan yang 

belum sepenuhnya meyakinkan konsumen mengenai keunggulan tas eiger dan 

tidak adanya ketertarikan pada layanan pelengkap dari segi fasilitas yang ada 

pada toko tersebut, sehingga konsumen tidak melakukan keputusan pembelian 

pada tas eiger.  

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kelompok Acuan dan 

Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Tas Eiger Pada 

Eiger Store Kota Sukabumi” dengan tujuan untuk mengetahui konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian tas eiger dan memberikan sedikit saran 

kepada perusahaan mengenai permasalahan yang ada di Eiger Store Sukabumi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

mengidentifikasi adanya masalah pada informasi yang didapatkan oleh 

konsumen karena adanya ketidaksesuaian berdasarkan keterangan yang ada 

produk tas eiger sehingga perusahaan mengalami penurunan dari bulan juli. 

Dengan begitu, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh kelompok acuan yang tidak 

bisa meyakinkan sepenuhnya konsumen mengenai keunggulan produk tas eiger 

sebagai produk terpercaya. Adapun penyebab lainnya yaitu karyawan memiliki 

komunikasi yang kurang baik sehingga konsumen kurang merasakan 

ketertarikan pada produk tas eiger.  

1.3 Perumusan Masalah 

       Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimana gambaran kelompok acuan, atribut produk dan keputusan 

pembelian Tas Eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi? 

1.3.2 Bagaimana pengaruh kelompok acuan terhadap keputusan pembelian Tas 

Eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi? 

1.3.3 Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian Tas 

Eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi? 

1.3.4 Bagaimana pengaruh kelompok acuan dan atribut produk terhadap 

keputusan pembelian Tas Eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi? 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan penelitian yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.4.1.1 Untuk mengetahui bagaimana gambaran kelompok acuan, atribut 

produk dan keputusan pembelian Tas Eiger pada Eiger Store Kota 

Sukabumi. 

1.4.1.2 Untuk mengetahui bagaiamana pengaruh kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian Tas Eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi. 

1.4.1.3 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh atribut produk terhadap 

keputusan pembelian Tas Eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi. 

1.4.1.4 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelompok acuan dan atribut 

produk terhadap keputusan pembelian Tas Eiger pada Eiger Store Kota 

Sukabumi.  

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini bisa memberikan suatu kontribusi 

dalam segi pemikiran mengenai Analisis Pengaruh Kelompok Acuan dan 

Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Tas Eiger Pada 

Eiger Store Kota Sukabumi. Penelitian ini juga sebagai pengaplikasian dari 

ilmu-ilmu yang dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan di Program 

Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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1.4.2.1 Kegunaan Praktis 

       Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan terutama : 

1.4.2.2 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya dibidang perilaku konsumen, terutama mengenai Analisis Pengaruh 

Kelompok Acuan dan Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Tas Eiger Pada Eiger Store Kota Sukabumi. Selain itu penelitian ini 

juga sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang stara 1 (SI) Program Studi 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah sukabumi.  

1.4.2.3 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang 

sifatnya dapat membangun perusahaan serta memberikan masukan yang dapat 

membantu perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi masalah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

1.4.2.4 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan 

tentang perilaku konsumen mengenai Analisis Pengaruh Kelompok Acuan dan 

Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Tas Eiger Pada 

Eiger Store Kota Sukabumi. 
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1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis yaitu pada Eiger Store 

Sukabumi, yang beralamatkan di Jl. R.E Martadinata No. 71, Kebonjati, 

Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat.  

1.5.2 Lamanya Penelitian 

       Lamanya penelitian yang dilakukan penulis selama kurang lebih enam 

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

saat ini masih dalam tahap penjajagan dan pengumpulan data. Adapun rencana 

rincian kegiatan dan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

 


