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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri fashion saat ini berkembang sangat pesat. Salah satunya ditandai dengan 

adanya toko-toko online yang mempermudah kita dalam berbelanja. Toko online atau 

yang biasa disebut onlineshop yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan dan banyak 

sekali peminatnya adalah toko online yang menjual berbagai macam pakaian wanita 

khususnya pakaian untuk remaja.   

Konsumen merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan toko 

online. Semakin banyak konsumen memutuskan membeli produk pada toko online 

tersebut semakin maju pula toko online tersebut. Seorang konsumen akan menilai 

sejauh mana para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhannya. 

Proses pengambilan keputusan pembelian adalah merupakan hal yang penting 

dan harus dilakukan untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Perusahaan harus 

bisa memahami proses keputusan pembelian konsumen, khususnya pada usaha online 

mereka harus bisa lebih extra dalam memahami apa yang diinginkan konsumen. 

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tentunya dapat dirangsang atas 

beberapa hal yang dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli, seperti kita 

ketahui iklan membuat kita tertarik untuk membeli produk. Selain menarik iklan juga 

harus meberikan informasi yang jelas, mudah dimengerti dan memiliki sumber yang 
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terpercaya agar konsumen semakin merasa yakin ketika akan memutuskan untuk 

membeli produk tersebut.  

Testimonial di instagram adalah salah satu strategi pemasaran yang sering 

digunakan oleh toko online. Testimonial adalah ungkapan perasaan dan penilaian 

konsumen terhadap produk yang dibeli. Jika testimonial yang diberikan konsumen itu 

positif lalu toko online itu mengunggah testimonial tersebut maka akan menimbulkan 

ketertarikan calon konsumen lainnya untuk membeli produk di toko online tersebut. 

Testimonial dapat dijadikan acuan  konsumen bahwa berbelanja secara online itu ternyata 

aman dan terpercaya karena informasi yang didapat langsung dari pengalaman konsumen 

yang pernah membeli produk pada toko online tersebut. Untuk mendapatkan testimonial 

yang positif dari konsumen perusahaan tersebut harus memerhatikan produk yang akan 

dipasarkan.  

Memiliki citra merek yang positif merupakan suatu keharusan bagi setiap 

perusahaan. Citra merek adalah kesan dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

Citra merek mempunyai peran penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Apabila 

citra merek suatu perusahaan positif maka konsumen akan tetap membeli dan 

menggunakan produk tersebut. Keller ( dalam Alfian B, 2012: 26). Untuk mendapatkan 

citra merek yang positif pelaku usaha harus memperhatikan produk-produk yang akan 

dipasarkan. Produk tersebut harus memiliki keunggulan dari produk yang dipasarkan 

pelaku usaha lainnya seperti membuat merek, membuat produk dengan kualitas dan harga 

terbaik, memiliki warna yang bervariasi atau membuat packaging dengan semenarik 

mungkin. 
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Mayoutfit cabang Sukabumi dengan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Mikro 503/433/PK/MIKRO/DPMPTSP/2017, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

10.05.5.47.00115 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 66.762.733.5-405.000. 

Mayoutfit Cabang Sukabumi telah berdiri pada tanggal 16 April 2016 merupakan usaha 

retail modern yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran pakaian, selain produk 

pakaian Mayoutfit juga menjuak produk diantaranya: tas dan aksesoris. 

Berdasarkan hasil penjajakan awal penulis dengan melakukan wawancara dan 

penyebaran kuesioner pra penelitian kepada 20 konsumen yang telah melakukan 

pembelian produk Mayoutfit menemukan permasalahan pada proses keputusan 

pembelian. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pra-kuesioner 20 konsumen pada 

Mayoutfit Cabang Sukabumi, dengan menyatakan sebagai berikut ini : 
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Tabel 1.1 Data kuesioner Pra Penelitian kepada konsumen 

Mayoutfit Cabang Sukabumi 

PERNYATAAN SS   S R TS STS 

Sebelum melakukan pembelian produk 6    9 3 2 - 

Mayoutfit, saya mencari informasi terlebih      

dahulu pada akun instagram Mayoutfit      

Penyampaian pesan atau informasi mengenai -   10 4 6 - 

produk Mayoutfit kepada konsumen melalui      

akun instagram Mayoutfit Sukabumi sangat 

menarik dan inovatif      

Saya memutuskan membeli produk 

Mayoutfit - 9 5 6 - 

karena merasa tertarik dengan foto yang 

disampaikan pada akun instagram Mayoutfit       

Saya  merasa  puas  setelah  membeli  

produk Mayoutfit       -       4       6       10       - 

Produk yang dibeli sesuai dengan yang 

ditampilkan pada akun instagram Mayoutfit       -       2       6       12       - 

 

Berdasarkan tabel diatas, adanya permasalahan pada proses keputusan pembelian 

konsumen yaitu pasca pembelian dimana konsumen merasa adanya ketidak sesuaian atas 

produk yang disampaikan melalui akun instagram Mayoutfit dengan produk yang dipesan 

dengan hasil yang diterima permasalahan tersebut  disebabkan oleh  conviction (rasa 

yakin), dimana konsumen merasa kurang sesuai atas informasi produk yang ditampilkan 

pada akun instagram Mayoutfit . Adapun penyebab lainnya  disebabkan oleh citra merek 
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Mayoutfit mengenai atribut, dimana konsumen merasa kurang sesuai dengan warna 

produk yang diunggah di pada akun instagram Mayoutfit dengan produk yang diterima. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Daya Tarik Testimonial di Instagram dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian pada Mayoutfit Cabang Sukabumi ”  

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adanya masalah pada keputusan 

pembelian yaitu pasca pembelian dimana konsumen merasa adanya ketidak sesuaian atas 

produk yang disampaikan melalui akun instagram Mayoutfit dengan produk yang dipesan 

dengan hasil yang diterima permasalahan tersebut disebabkan oleh  conviction (rasa 

yakin), dimana konsumen merasa kurang sesuai atas informasi produk yang ditampilkan 

pada akun instagram Mayoutfit . Adapun penyebab lainnya disebabkan oleh citra merek 

Mayoutfit mengenai atribut, dimana konsumen merasa kurang sesuai dengan warna 

produk yang diunggah pada akun instagram Mayoutfit dengan produk yang diterima. 

Oleh karena itu peneliti mengidentifikasi masalah tersebut yaitu: “apakah ada pengaruh 

testimonial di instagram dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada Mayoutfit 

Cabang Sukabumi”. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.2.1 Bagaimana gambaran testimonial di instagram, citra merek, dan keputusan 

pembelian? 

1.2.2.2 Apakah testimonial memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian? 

1.2.2.3 Apakah citra merek memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian? 

1.2.2.4 Seberapa besar pengaruh testimonial di instagram dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian pada Mayoutfit Cabang Sukabumi ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti menentukan beberapa tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1.3.1.1 Untuk mengetahui gambaran testimonial di instagram, citra merek, dan keputusan 

pembelian 

1.3.1.2 Untuk mengetahui besarnya pengaruh testimonial di Instagram terhadap 

keputusan pembelian  

1.3.1.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian  

1.3.1.4 Untuk mengetahui besarnya pengaruh testimonial di instagram dan citra merek 

terhadap keputusan pembelian pada Mayoutfit Cabang Sukabumi 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu administrasi 

bisnis serta mengembangkan ilmu manajemen pemasaran, peneliti juga berharap hasilnya 

ini bisa berguna tidak hanya bagi penelliti. 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini berguna sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya manajemen pemasaran khususnya bagi ilmu administrasi bisnis dengan 

membandingkan teori-teori yang ada.dalam hal ini berkenaan dengan testimonial, citra 

merek dan keputusan pembelian. 

3.2.2Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan 

diantaranya sebagai berikut: 

3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Peniliti berharap semoga penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi peneliti. Khususnya dalam bidang yang sedang diteliti 

yaitu pengembangan ilmu manajemen pemasaran . Sehingga ilmu mengenai manajemen 

pemasaran, dapat diterapkan dengan baik dan benar. Juga sebagai bahan perbandingan 

mengenai teori yang didapat di perkuliahan dengan temuan gap di dunia bisnis untuk 

bahan pembelajaran dimasa depan saat terjun dalam masyarakat dan dunia bisnis. 
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3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan masukan yang 

sifatnya membangun bagi perusahaan dalam memecahkan masalah maupun 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini baik dimasa 

sekarang maupun dimasa yang akan datang agar perusahaan menjadi lebih baik. 

3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa sebagai 

bahan masukan dan referensi tambahan dalam melakukan penelitian yang serupa dan juga 

dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Program Studi 

Administrasi Bisnis dan seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada 

umumnya maupun bagi pembaca. Juga masukan bagi pengusaha yang berbisnis online 

terkait melalui pemaparan hasil penelitian Daya Tarik Testimonial di Instagram dan Citra 

Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen untuk perbaikan dan peningkatan 

pemasaran produk serta menjadi tolak ukur kepercayaan konsumen. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada mayoutfit Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jl. 

Perpustakaan 3, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. 
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1.4.2 Lamanya Penelitian 

 Adapun jadwal penelitian yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, terhitung 

dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Dimana selama kurung waktu tersebut, 

peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai 

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

pengumpulan data. 
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TABEL I.5 JADWAL PENELITIAN SKRIPSI TAHUN 2018 

No Kegiatan 

 

Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

I Tahap Persiapan   

  a. Perizinan                                                        

  b. Penjajagan                                                        

  c. Studi kepustakaan                                                       

  d. Pengajuan Judul                                                       

  
e. Pembuatan Usulan 

Penelitian 
                                

                

       

  
f. Penyerahan 

Usulan Penelitian 
                                

                

       

  
g. Seminar Usulan 

Penelitian 
                                

                

       

II Tahap Penelitian                                                         

  a. Wawancara                                                        

  b. Dokumentasi                                                        

III Tahap Penyusunan                                         
            

  

  

  a. Pengolahan Data                                                        

  b. Analisis Data                                                        

  
c. Penyusunan 

Skripsi 
                                

                

       

IV Tahap Perbaikan                                                         

  
a. Penyerahan 

Skripsi 
                                

               

       

  b. Sidang Skripsi                                                        

  c. Perbaikan Skripsi                                                        
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