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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Perkembangan industry pakaian (fashion) setiap tahunnya semakin meningkat, 

karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap 

indiivdu. Industri pakaian di Indonesia semakin berkembang karena kehadiran 

pabrik-pabrik konveksi dan home industry yang sama-sama ditopang oleh 

kemajuan teknologi dan seni desain. perkembangan ini menjadikan masyarakat 

menjadi lebih kreatif dalam menentukan gaya hidupnya. Dalam memperbaiki 

penampilan sangatlah penting bagi kalangan semua orang, fashion juga 

merupakan model hidup seseorang yang bisa menjadikan sebuah karakter gaya 

hidup manusia. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan fashion, karena 

adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan 

menjadi eksis dikalangan masyarakat. CV. Neptune menghadirkan varian produk 

seperti kaos, kemeja, dan jaket yang terorientasi untuk memenuhi kebutuhan anak 

muda dan sesuai apa yang inginkannya. Produk fashion termasuk produk yang 

bisa digunakan dalam jangka panjang karena produk ini di gunakan dengan 

pakaian normal kurang lebih satu tahun. Sebelum melakukan pembelian, 

seseorang biasanya akan melakukan keputusan pembelian dalam suatu produk. 

 
Keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk 

melakukan pembelian sebuah produk. Oleh karnaitu, pengambilan keputusan 

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari alternatif 
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penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Menurut Fandy Tjiptono 

2014 (Intan Lina Katrin 2015:5) Keputusan pembnelian adalah sebuah proses 

dimana konsumen mengenal misalnya, mencari informasi mengenai produk atau 

merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut 

dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah keputusan pembelian. 

Pembelian yang rumit dan mahal mungkin akan melibatkan banyaknya peserta 

tetapi dalam proses pembelian terterntu. Pada dasarnya keputusan pembelian 

konsumen terhadap produk berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan 

pembeliannya. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin akan melibatkan 

banyaknya peserta tetapi dalam proses pembelian terterntu. Konsumen harus 

memiliki beberapa tahap, yang dikenal dengan model atau gaya. Keputusan 

pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang akan dibeli. 

Konsumen dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. 

(Riyono 2016:93) Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau 

tidak melakukan pembelian, adapun dalam suatu pengambilan keputusan 

pembelian akan melihat dari apa yang telah dipromosikan perusahaannya agar 

konsumen dapat menilai atau memilih produk yang disukainya. 

 

Pemenuhan kebutuhan konsumen terutama pada bidang fashion tentunya 

menjadi perhatian perusahaan yang bergerak disana, karena produk yang dapat 

bersaing jika memiliki ketertarikan tentu akan membuat konsumen penasaran 

akan produk tersebut. Perusahaan mengembangkan promosi merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan program pemasaran. Apapun kualitasnya suatu 
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produk, bila konsumen belum pernah mendengarkannya dan tidak yakin bahwa 

produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan membelinya, 

seperti halnya ketika promosi bila konsumen tidak mengetahui atau mengenalnya 

maka mereka tidak akan membelinya. Menutut Agustina 2011 (Intan Lina Katrin 

2015:4) Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, dimana aktivitas 

pemasaran diusahakan mampu menyebarkan informasi, mempengaruhi dan 

membujuk, mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan, Promosi bisa di sebut ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi 

penjualan dan hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan iklan dan pemasarannya, Promosi merupakan fungsi komunikasi dari 

perusahaan yang bertanggung jawab menginformasikan dan membujuk/mengajak 

pembeli. Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, 

dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya Promosi penjualan sangatlah bermanfaat bagi perusahaan 

yang ingin memperluas sarana promosi penjualan, contoh nya seperti, salah satu 

langkah yang sering di lakukan oleh para pelaku bisnis dengan mempromosikan 

dengan kemajuan adanya teknologi, kegiatan promosipun dapat dilakukan melalui 

media online. Media social seperti, facebook dan instagram, penggunanyapun 

sangat ramai sehingga cocok untuk promosi, bukan hanya online saja offline pun 

bisa di pake sarana untuk mempromosikan suatu pembisnis karena citra merek 

akan mempengaruhi daya tarik promosi konsumen terhadap penilaian konsumen 

atas apa yang di harapkan. 
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Citra merek merupakan serangkaian sifat seperti, ide, keyakinan, nilai-nilai, 

kepentingan, dan fitur yang membuatnya menjadi unik dan kreatif. Sebuah produk 

barang yang semakin berkualitas membuat perusahaan berlomba-lomba untuk 

meningkatkan daya tarik kualitas produk dan mempertahankan citra merek produk 

yang mereka miliki. Menurut Manopo dan Tambunan 2014 (Ridwan Adji Baskoro 

2015:5) Citra merek merupakan persepsi yang telah lama terdapat di pikiran 

konsumen setelah melalui tahap yang terjadi dalam proses persepsi, kemudian di 

lanjutkan pada tahap keterlibatan konsumen dalam pembelian. Level keterlibatan 

ini selain mempengaruhi fungsi memori. Akan tetapi jiga suatu merek hanya untuk 

memperkenalkan suatu produk, dimana konsumen akan merasakan keinginan atau 

ke tertarikan dengan apa yang di pasarkan mengenai merek tesebut konsumen juga 

akan merasakan kepuasan terhadap pembelianya. Adapun perbedaan antara merek 

dengan merek lainnya, seperti lambang, desain huruf, warna khusus itu dapat 

membedakan karakter terhadap merek dengan merek lainnya. Dengan 

menciptakan citra merek yang tepat untuk suatu produk, tentunya akan sangat 

berguna bagi perusahaan pemasar, karena citra merek akan mempengaruhi daya 

tarik promosi konsumen terhadap penilaian konsumen atas apa yang di harapkan. 

 

 

CV. Neptune adalah suatu perusahaan industry kreatif di bidang fashion 

yang beralamat di jalan pelabuhan 11 km 3 No 459 RT 004 RW 001 dengan 

berjumlah karyawan sekarang 32 karyawan, CV. Neptune dengan Akta No 9 

Tahun 2012 dengan Notaris Gunawan SH, MKn. Notaris di Sukabumi. 

penanggung jawab atau pimpinan usaha di CV. Neptune atas nama Lutfi Mawardi 
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yang diterangkan berdasarkan surat pengantar dari ketua CV. Neptune bernomor : 

 

149/148/ VII 2012 pada tanggal 27 juli 2012. 
 

 

Berdasarkan hasil penjajakan penulis menemukan permasalahan pada 

keputusan pembelian konsumen yaitu pada juimlah pembelian produk CV. 

Neptunes yang ditandai dengan menurunnya jumlah data konsumen. Selain itu 

data konsumen CV Neptune Kota Sukabumi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Data Konsumen CV Neptune Kota Sukabumi 2018  
 

 No.  Bulan Jumlah Konsumen 

1  Oktober  174 

2  November  113 

3  Desember  108 
 

Sumber: CV. Neptune Kota Sukabumi, 2018 

 

Penurunan angka penjualan tersebut diduga disebabkan oleh Promosi yaitu 

dari Advertising (periklanan). Yang kurang memasarkan secara langsung, 

sehingga produk dari CV. Neptune tidak terpublikasikan dengan baik pada 

konsumen. Adapun penyebab lainnya diduga di sebabkan oleh Citra Merek yaitu 

dari brand identity yang kurang dikenal, sehingga konsumen tidak mengenal baik 

produk CV. Neptune 

 
Berdasarkan penjelasan di atas adanya permasalahan tersebut maka penulis 

ingin meneliti lebih lanjut dan mengambil judul tentang Analisis Promosi Dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada CV. Neptune Kota Sukabumi. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan akhirnya teridentifikasi bahwa 

terhadap masalah dengan keputusan pembelian pada konsumen CV.Neptuns. 

Keputusan pembelian di duga karena kurang baiknya perusahaan dalam 

mempromosikan produk (periklanan), sehingga konsumen enggan mengetahui 

produk CV.Neptuns. adapun penyebab lainnya diduga disebabkan oleh citra 

merek yaitu dari brand identity yang kurang terkenal, sehingga turunnya daya beli 

konsumen disebabkan oleh citra merek dan promosi yang dilakukan oleh 

CV.Neptuns. sehingga konsumen tidak mengenal baik CV.Neptuns. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini ialah asosiatif. 

Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. ( Sugiyono, 2016:36 ). 

Berdasarkan Identifikasi masalah dan batasan masalah di atas dapat di rumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut : 

 

1.2.2.1.Bagaimana gambaran Promosi pada CV. Neptune Kota Sukabumi? 

 

1.2.2.2.Bagaimana Citra Merek pada CV. Neptune Kota Sukabumi? 

 

1.2.2.3.Bagaimana Keputusan Pembelian pada CV. Neptune Kota Sukabmi? 

 

1.2.2.4.Bagaimana pengaruh Promosi dan Citra Merek pada CV. Neptune Kota 

Sukabumi? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang di atas dan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka tuuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagi berikut : 

 

1.3.1.1.  Untuk mengetahui gambaran promosi pada CV. Neptune Kota Sukabumi 

 

1.3.1.2.  Untuk mengetahui citra merek pada CV. Neptune Kota Sukabumi 

 

1.3.1.3. Untuk mengetahui Ke putusan Pembelian pada CV. Neptune Kota 

Sukabmi. 

 
 

 

1.3.1.4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Promosi dan Citra Merek pada 

CV. Neptune Kota Sukabumi. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang Analisis Promosi Dan Citra Merek untuk menciptakan Keputusan 

Pembelian pada CV. Neptune Kota Sukabumi. Juga sebagai penyelesaian tugas 

akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

 

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis 

 

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai peran prilaku konsumen terhadap kepercaaan konsumen dan sebagai 

pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama peneliti mendapatkan 

keilmuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 
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1.3.2.2. Kegunaan Praktis 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut : 

 

1.3.2.3. Bagi Peneliti 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang Analisis Promosi Dan Citra Merek untuk menciptakan Keputusan 

Pembelian pada CV. Neptune Kota Sukabumi. Juga sebagai penyelesaian tugas 

akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

 

1.3.2.4. Bagi Perusahaan 

 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan Sebagai sarana informasi yang 

sifatnya membangun bagi perusahaan serta memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

 

1.3.2.5. Bagi Pihak Lain 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan referensi 

pengetahuan tentang Analisis Promosi Dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada CV. Neptune Kota Sukabumi. 

 

1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 
 

1.4.1. Lokasi Penelitian 
 

Penelitian dilaksanakan pada CV. Neptune Kota Sukabumi yang berlokasi 

Di Jalan pelabuhan 11 km 3 No 459 RT 004 RW 001 Sukabumi, Jawa Barat. 
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1.4.2. Lamanya Penelitian 
 

Adapun lamanya penelitian yang dilakukan penulis selama kurang lebih 8 

bulan, terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan Juli 2019. Sampai saat 

ini masih dalam tahap pengumpulan data. Berikut jadwal pelaksanaan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 
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Tabel 1.2 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian  


