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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1   Latar Belakang Masalah 
 

 Seiring dengan perkembangan perekonomian, bisnis ritel mengalami 

pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Dalam periode enam tahun 

terakhir, dari tahun 2007-2012, jumlah gerai ritel modern di Indonesia mengalami 

pertumbuhan rata-rata 17,57% pertahun. Pada tahun 2007, jumlah usaha ritel di 

Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2011 mencapai 

18,152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. Pertumbuhan jumlah 

gerai tersebut tentu saja diikuti dengan pertumbuhan penjualan. Menurut asosiasi 

perusahaan ritel di Indonesia, pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10%-

15% per tahun. Pertumbuhan ritel diperkirakan masih sama, yaitu 10%-15%, atau 

mencapai Rp 138.000.000.000 (www.frontier.co.id). Hypermarket adalah sebuah 

bentuk bisnis ritel jasa yang secara langsung berinteraksi dengan konsumen akhir. 

Oleh sebab itu, hypermarket diharapkan untuk mengetahui kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen dan menyediakan pelayanan yang sesuai untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanankepada pelanggan 

(www.frontier.co.id). 

Dengan perkembangan jaman, banyaknya peritel asing yang masuk ke 

Indonesia, menunjukkan bisnis ini sangat menguntungkan. Namun di sisi lain, 

masuknya hypermarket asing yang semakin ekspansif memperluas jaringan 

gerainya, dapat menjadi ancaman bagi peritel lokal (www.frontier.co.id). Seiring 

perkembangan waktu dan naiknya harga produk buatan pabrikan, konsumen mulai 
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melirik private label. Private label adalah barang-barang yang memiliki merk 

dagang sesuai dengan tokonya. Produk private label di pasok para UKM itu 

sendiri dengan merk dagang nya yang menggunakan nama hypermarket tersebut. 

Barang jenis private label ini sangar banyak dijumpai di berbagai hypermarket, 

karena hampir semua hypermarket memiliki private label sendiri 

(www.cermati.com). 

Harga yang dipatok private label biasanya lebih murah daripada produk 

serupa dengan merk lain. Inilah yang menarik masyarakat untuk membeli produk 

private label. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa biaya pemasaran merupakan 

sumber pengeluaran yang besar dalam sebuah perusahaan dan karena private label 

tidak melakukan ini, maka harga produk private label bisa ditekan jadi lebih 

murah (www.cermati.com). Ketika daya beli konsumen menurun pada akhir 2008, 

private label terbukti menjadi juru selamat untuk mendongkrak penjualan karena 

harganya miring dan mutunya tak kalah dengan produk ternama 

(www.kemenperin.go.id). 

Namun, anggapan tersebut bukanlah hal yang sama, mengingat barang 

berkualitas tinggi diikuti dengan harga yang tidak murah. Oleh karena anggapan 

ini, banyak orang yang menganggap bahwa produk private label ini memiliki 

kualitas yang buruk karena harganya yang lebih murah daripada brang dari merk 

lain. Kehadiran private label saat ini belum banyak mendapat dukungan dari 

konsumen. Sebagaimana terlihat hasil survei 2004 hanya 21% 

(www.marketing.co.id) dan hasil survey Nielsen pada tahun 2014 meningkat 

sebanyak 25% yaitu 46%. Dimana persentase tersebut merupakan yang terendah 

Dartomo, Analisis Pengaruh Intrinsic & Extrinsic Produk Serta Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Private Label, 2016 
UIB Repository(c)2016



3 

 

 

di Asia Tenggara dan merupakan peringkat enam terbawah secara global 

(mix.co.id), Sedangkan private label di Eropa, Amerika dan daerah Pasifik 

didukung sikap konsumen yang positif terhadap keberadan produk private label. 

Sudah banyak konsumen yang menganggap bahwa produk tersebut merupakan 

altenatif yang baik terhadap merek lainnya. Hasil survey Nielsen tentang sikap 

konsumen terhadap private label, menunjukkan bahwa 78% konsumen di Eropa 

menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa private label merupakan alternative 

yang baik terhadap merk lainnya (www.marketing.co.id). Pada Negara 

berkembang seperti Indonesia setuju bahwa private label adalah untuk orang tidak 

sanggup membeli merk-merk bagus. Sikap tersebut dapat dikaitkan dengan 

kurangnya pemahaman akan merk-merk retailer dipasar berkembang, hampir 

sepatuh dari responden juga setuju bahwa mereka tidak tahu banyak tentang 

produk private label tersebut. 

 Prespektif teoretis telah merekomendasikan theory of planned behaviour 

(Knabe, 2012) yang berfokus pada penelitian konsistensi sikap-perilaku dapat 

menjelaskan sikap positif dari konsumen yang memiliki persepsi yang baik 

terhadap merek ketika mereka membuat keputusan pada pembelian. Theory of 

planned behaviour untuk memprediksi, pemahaman dan menentukan tingkat 

akurasi yang tinggi ketika dalam pengambilan keputusan untuk membeli. 

Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap 

perilaku. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang adalah 

intention untuk berperilaku. Intention individu untuk menampilkan suatu perilaku 

adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma 
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subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu 

perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-

kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh.  

Persepsi seseorang dalam menampilkan suatu perilaku tersebut positif, ia 

akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut. Yang sebaliknya juga dapat 

dinyatakan bahwa jika suatu perilaku difikirkan negatif. Jika orang-orang lain 

yang relevan memandang bahwa menampilkan perilaku tersebut sebagai sesuatu 

yang positif dan seseorang tersebut termotivasi untuk memenuhi harapan orang-

orang lain yang relevan, maka itulah yang disebut dengan norma subjektif yang 

positif. Jika orang-orang lain melihat perilaku yang akan ditampilkan sebagai 

sesuatu yang negatif dan seseorang tersebut ingin memenuhi harapan orang-orang 

lain tersebut, itu yang disebut dengan norma subjektif 

Dengan studi ini menngungkapkan bahwa model theory of planned 

behaviour masih memiliki kekurangan. Menurut Veloutsou et al. (2004), 

pembelian konsumen pada merek private label tidak sama di semua negara.  

Kerangka yang diusulkan harus diuji di wilayah geografis yang berbeda dalam 

rangka untuk memperkuat hubungan yang signifikan antara variabel. 

Dari paparan di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Intrinsic & Extrinsic Produk Serta Perilaku 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Private Label”  
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa pertanyaan 

penelitian, antara lain: 

1. Apakah terdapat pengaruh perceived quality terhadap customers purchase 

intention? 

2. Apakah terdapat pengaruh perceived value terhadap customers purchase 

intention? 

3. Apakah terdapat pengaruh perceived risk terhadap customers purchase 

intention? 

4. Apakah terdapat pengaruh perceived price terhadap customers purchase 

intention? 

5. Apakah terdapat pengaruh advertisement terhadap customers purchase 

intention? 

6. Apakah terdapat pengaruh packaging terhadap customers purchase 

intention? 

7. Apakah terdapat pengaruh store image terhadap customers purchase 

intention? 

8. Apakah terdapat pengaruh trust terhadap customers purchase intention?  

9. Apakah terdapat pengaruh  perceived economic situation terhadap customers 

purchase intention? 

10. Apakah terdapat pengaruh  product knowledge terhadap customers purchase 

intention? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian : 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas,  maka  tujuan penelitian  ini 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan – 

permasalahan yang dikemukakan penulis di atas adalah untuk meneliti factor-

faktor yang mempengaruhi Consumer Purchase Intention yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa pengaruh perceived quality terhadap costumers purchase 

intention 

2. Untuk menganailsa pengaruh perceived value terhadap customers purchase 

intention 

3. Untuk menganalisa pengaruh perceived risk terhadap customers purchase 

intention 

4. Untuk menganalisa pengaruh perceived price terhadap customers purchase 

intention 

5. Untuk menganalisa pengaruh advertisement terhadap customers purchase 

intention 

6. Untuk menganalisa pengaruh packaging terhadap customers purchase 

intention 

7. Untuk menganalisa pengaruh store image terhadap customers purchase 

intention 

8. Untuk menganalisa pengaruh trust terhadap customers purchase intention 
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9. Untuk menganalisa pengaruh perceived economic situation terhadap 

customers purchase intention 

10. Untuk menganalisa pengaruh product knowledge terhadap customers 

purchase intention 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi bagi retail-retail yang di Batam agar dapat 

memperkenalkan produk private label mereka kepada konsumen dan faktor faktor 

pendukung keminatan beli produk private label tersebut. Sehingga perusahaan 

dapat mengembangkan kualitas produk private label mereka kepada perusahaan 

mereka dengan strategi pemasaran yang efektif. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat bermanfaat sebagai informasi yang berguna bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan keminatan beli 

konsumen serta variabel variabel pendukungnya. 

 

1.4  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, maka dibuat rancangan 

penulis dan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

  Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, permasalahan  

  penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika  
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  pembahasan. 

BAB II: KERANG sis.KA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variabel / konstruk 

penelitian, hubungan antar variabel, dukungan teori dari penelitian- 

penelitian sebelumnya dan perumusan hipotesis. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, 

objek  penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, uji kualitas data dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskriptif objek 

penelitian, statistic deskriptif, uji outlier, uji kualitas data, uji 

normalitas data dan uji hipotesis serta pembahasan dari hasil 

penelitian. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan 

dan rekomendasi. 
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