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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian  

Saat ini persaingan dalam bidang pemasaran produk begitu ketatnya. 

Persaingan terasa semakin ketat dengan semakin kritisnya konsumen dalam 

menentukan produk yang akan dibelinya. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan 

adalah mendapatkan cara terbaik untuk merebut dan mempertahankan pangsa 

pasar. Setiap perusahaan berusaha untuk menarik perhatian (calon) konsumen 

dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemberian informasi tentang produk.  

Fashion melekat dalam diri manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak 

terpisahkan. Fashion juga menjadi salah satu cara manusia untuk menunjukkan citra 

dirinya kepada manusia yang lain. Perusahaan dituntut untuk memahami perilaku 

pasar sasarannya dengan menawarkan produknya yang berkualitas disertai dengan 

promosi promosi yang menarik agar dapat menimbulkan minat bagi konsumen. 

Apabila hal tersebut dapat dilakukan, perusahaan memungkinkan mendapat 

keuntungan yang lebih jika dibandingkan dengan pesaing yang lain.  

Untuk mengetahui persepsi nilai konsumen terhadap minat beli suatu 

produk, Perusahaan dituntut untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat 

agar perusahaan dapat bertahan dan bisa memenangkan persaingan dengan  harapan 

dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berubah. Persepsi nilai dalam diri 
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konsumen merupakan penilaian secara keseluruhan atas kegunaan suatu produk 

atau jasa, Sehingga persepsi konsumen terhadap suatu produk mempengaruhi 

apakah konsumen akan berminat untuk melakukan pembelian pada produk tersebut 

terutama dari segi harga .  

Harga merupakan kecenderungan konsumen untuk menggunakan harga 

dalam memberi penilaian tentang kesesuaian manfaat produk. Penilaian terhadap 

harga pada suatu manfaat produk dikatakan mahal, murah atau sedang dari masing 

masing individu tidaklah sama, karena tergantung dari persepsi individu yang 

dilatar belakangi oleh lingkungan dan kondisi individu itu sendiri. Pada dasarnya 

konsumen dalam menilai harga suatu produk tidak tergantung hanya dari nilai 

nominal harga saja namun dari persepsi mereka pada harga. Perusahaan harus 

menetapkan harga secara tepat agar dapat sukses dalam memasarkan barang atau 

jasa. Persepsi harga menggambarkan suatu pendekatan untuk menjelaskan dampak 

harga untuk sebuah produk atau situasi pembelian yang tingkat keterlibatannya 

tinggi. Hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap minat beli konsumen akan 

suatu produk ataupun kepuasan dalam proses pembelian. 

Minat beli tidak dapat dipisahkan dari teori keputusan pembelian 

komsumen, karena minat merupakan salah satu dari proses akhir keputusan 

pembelian dari konsumen. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), intention (minat) 

adalah adalah sebuah rencana atau bagaimana seseorang akan berperilaku dari 

siatuasi tertentu dengan cara-cara tertentu baik seseorang akan melakukannya atau 

tidak.  
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Dalam penelitian ini penulis  mengambil salah satu jenis produk yang sering 

digunakan untuk keperluan sehari hari yaitu produk Cardinal Ladies Shoes. 

Cardinal Ladies Shoes merupakan salah satu brand Shoes Ladies ternama di 

indonesia,  baik itu dikalangan dewasa  maupun dikalangan remaja . yang berpusat 

di Kota Bandung,  dengan nomor  Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : 510/3-

566/1992/008-disindag/2006. Cardinal Ladies Shoes Memiliki Outlet di Seluruh 

Indonesia salah satunya dikota sukabumi yaitu di Outlet Yogya  Departement Store 

Kota Sukabumi  yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No 3 , Gunung Parang 

Sukabumi , Jawa Barat 43111.  

Berdasarkan Hasil penjajakan melalui Observasi yang peneliti lakukan 

dengan konsumen pada Cardinal Ladies Shoes ditemukan permasalahan pada minat 

beli konsumen dimana konsumen mengalami permasalahan dalam pembelian 

produk Cardinal Ladies Shoes  di duga di sebabkan pada kurangnya perhatian lebih 

dalam pelayanan sehingga tidak dapat memenuhi kepuasan  konsumen terhadap 

pembelian produk Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya Departement Store  Kota 

Sukabumi. Hal tersebut didasarkan pada  menurunnya penjualan dapat dilihat pada 

tabel tersebut.  
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Tabel 1.1  Penjualan  Cardinal Ladies Shoes Outlet  Yogya Departemen Store 

Kota Sukabumi Bulan Desember 2016 -  Februari 2017. 

Sumber: Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya Departement Store Kota Sukabumi 

2016 - 2017. 

 

Permasalahan yang terjadi pada Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya 

Departement Store Sukabumi diduga  disebabkan pada persepsi nilai mengenai  

Price/value for money, dimana konsumen menganggap bahwa kualitas produk tidak 

sesuai dengan harga yang ditawarkan, sehingga tidak dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen. Adapun penyebab lainnya yaitu pada Harga dimana produk tersebut 

kurangnya memberikan potongan harga kepada konsumen sehingga kurang nya 

minat beli konsumen. Dua faktor tersebut menjadi penyebab minat beli konsumen 

setiap bulannya mengalami penurunan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menarik judul “Pengaruh Persepsi Nilai dan Harga terhadap 

Minat Beli  pada Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya Departement Store Kota 

Sukabumi”  

 

 

NO Bulan Penjualan (Pcs) 

1.  Desember 127 pcs  

2.  Januari 77 pcs  

3.  Februari 72 pcs  

Total 286 pcs 
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1.2       Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi 

bahwa timbulnya permasalahan ada pada minat beli konsumen, dimana konsumen 

merasa tidak puas dalam pelayanan, kurangnya perhatian kepada konsumen  dalam 

pelayanan menyebabkan kurangnya minat beli konsumen sehingga berpengaruh 

terhadap pembelian produk Cardinal ladies shoes,  hal tersebut di duga di sebabkan 

pada persepsi nilai dimana kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang di 

berikan. Selain itu kurangnya potongan harga  yang ditawarkan kepada konsumen  

sehingga  sangat berpengaruh terhadap menurunnya  penjualan pada produk 

Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya Departement  Store kota sukabumi.  

1.2.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

yaitu : 

1.2.2.1 Bagaimana persepsi nilai konsumen  pada produk Cardinal Ladies Shoes 

Outlet Yogya Departement Store Kota Sukabumi ? 

1.2.2.2 Bagaimana persepsi harga produk Cardinal Ladies Shoes pada Cardinal 

Ladies Shoes Outlet Yogya Departement Store Kota Sukabumi ? 

1.2.2.3 Bagaimana Minat Beli pada produk Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya 

Departement Store Kota Sukabumi ? 

1.2.2.4 Bagaimana Pengaruh Persepsi nilai dan Harga terhadap Minat Beli ? 
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1.3     Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Pemelitian ini di lakukan sebagai tujuan :  

1.3.3.1 Untuk mengetahui Persepsi nilai konsumen pada produk Cardinal Ladies 

Shoes Outlet Yogya Departement Store Kota Sukabumi. 

1.3.3.2 Untuk Mengetahui harga produk pada Cardinal Ladies Shoes OutletYogya  

Departement Store Kota Sukabumi. 

1.3.3.3 Untuk mengetahui Bagaimana Minat Beli nkonsumen pada produk Cardinal 

Ladies Shoes Outlet Yogya Departement Store kota Sukabumi. 

1.3.3.4 Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh persepsi nilai dan harga terhadap 

Minat Beli . 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan serta memberikan kontribusi berupa pemikiran, pengetahuan, 

gambaran dan sebagai bahan informasi dalam bidang manajemen pemasaran 

terutama yang berfokus pada pembahasan Pengaruh Persepsi Nilai dan Harga 

terhadap Minat Beli pada Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya Departement Store 

Kota Sukabumi. Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu penerapan ilmu 

yang diperoleh pada Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 
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1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama :  

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan  dapat menambah wawasan bagi peneliti terutama 

mengenai bidang pemasaran juga untuk mengaplikasikan teori yang telah peneliti 

pelajari dan pahami selama perkuliahan mengenai perkembangan ilmu 

Administrasi sehingga dapat di aplikasikan dengan baik dan benar.  

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

serta mendapatkan informasi dan masukan untuk perusahaan agar dapat 

memecahkan suatu masalah sehingga mengetahui apa yang harus diperbaiki dan 

perusahaan dapat lebih memahami terutama pemahaman tentang Pengaruh Persepsi 

Nilai dan Harga terhadap Minat Beli . 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi 

mahasiswa/ mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini . Disamping itu dapat memberikan informasi , wawasan dan 

pengetahuan yang cukup bagi pembaca dalam menerapkan strategi pemasaran . 
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1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitiaan dilakukan pada Cardinal Ladies Shoes Outlet Yogya 

Departement Store Kota Sukabumi yang beralamatkan di Jalan R.E. Martadinata 

No 3 , Gunung Parang, Cikole, Sukabumi , Jawa Barat 43111. 

1.4.2 Lama Penelitian 

Adapun lamanya penelitian dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari 

bulan Desember 2017 – Februari 2018 .  Selama kurun waktu tersebut, penulis  

melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari persiapan-persiapan sampai 

dengan pengujian. Namun sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan dan 

pengumpulan data. 

 


