BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, berbagai kebutuhan

akan suatu jenis produk akan semakin banyak dan bervariasi dipasar. Dengan
banyaknya pilihan produk yang tersedia dipasar, konsumen akan menilai setiap
sisi dari produk yang dibutuhkannya, baik dari sisi harga maupun kualitas produk
tersebut. Didukung dengan perkembangan ekonomi yang membaik, tingkat
belanja konsumen juga akan naik berdasarkan pendapatannya.
Bisnis ritel mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke tahun.
Dapat dilihat dari banyaknya peritel asing yang ingin mencoba memasuki pasar
Indonesia, ditambah dengan ekspansi yang terus dilakukan oleh para peritel yang
kini ada. Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi para peritel
asing. Di Indonesia, bisnis ritel atau eceran mengalami perkembangan cukup pesat
yang tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu ekonomi, geografis, dan sosial
budaya. Faktor ekonomi yang menunjang pertumbuhan ritel di Indonesia adalah
pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang didukung dengan tingginya
pertumbuhan perbelanjaan modern di Indonesia. Faktor geografi Indonesia yang
luas menjadikan negara ini sebagai pasar yang sangat potensial dan meningkatnya
penduduk golongan menengah (middle income group). Golongan ini adalah pasar
yang menjanjikan bagi bisnis ritel. Faktor ketiga adalah sosial budaya seperti
perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja (Utami, 2006)
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan pertumbuhan
industri ritel tahun 2015 tumbuh 12% menjadi Rp 188,16 triliun, dibanding
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realisasi tahun lalu yang sekitar Rp 168 triliun. Pertumbuhan tersebut dipicu atas
perkembangan ekonomi Indonesia yang cukup bagus, serta bertambahnya jumlah
penduduk kelas menengah yang akan menjadi katalis peningkatan bisnis ritel
tahun ini. Head of Department Data and Market Information Aprindo Roy
Mandey mengatakan, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan
industri ritel di Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil pada
kisaran 5% ke atas. Kedua, populasi penduduk Indonesia yang terus naik. Bahkan
hampir sebagian besar penduduk Indonesia berstatus kelas menengah. Dan ketiga,
gaya

hidup

masyarakat

Indonesia

yang

menyukai

produk

baru

(http://radarpena.com/).
Masyarakat saat ini mempunyai banyak pilihan untuk berbelanja karena
begitu banyak format ritel yang tersedia. Hal inilah yang membuat peritel
meluncurkan produk private label untuk membedakan barang dagangannya
dengan ritel yang lain. Produk private label diharapkan dapat meningkatkan
potensi peningkatan penjualan karena menarik perhatian konsumen. Produk
private label telah menjadi semacam trend di antara para peritel, namun penetrasi
penggunaaan produk private label di masyarakat masih terhadang oleh kehadiran
merek nasional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih beranggapan
bahwa merek nasional mempunyai good value for money yang lebih besar
dibandingkan produk private label (Retail forward, 2010).
Pernyataan ini juga diperkuat dengan publikasi riset yang dilakukan oleh
AC Nielsen Company (2008) yang mengatakan bahwa lebih dari 40% konsumen
Indonesia berpendapat bahwa lebih baik membeli merek nasional, walaupun fakta
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bahwa lebih dari 50% konsumen Indonesia mempunyai persepsi bahwa kualitas
dan kemasan produk private label sama baiknya dengan merek nasional. Hal ini
tidak lepas dari rendahnya pengetahuan konsumen Indonesia mengenai produk
private label. Konsumen di Indonesia terbiasa membeli barang dengan merek
nasional dan ada sikap subjektif seperti kebanggaan dan kepercayaan akan merek
nasional, status, dan keamanan yang juga menjadi faktor pertimbangan. Bagi
mereka, merek nasional adalah jaminan kualitas yang terpercaya. Sebaliknya,
persepsi yang berkembang tentang private label dianggap tidak dapat memenuhi
kebutuhan akan kualitas dan rasa aman dan hanya ditujukan untuk konsumen
dengan anggaran belanja terbatas. Hanya 46% konsumen Indonesia percaya
bahwa private label menawarkan produk bagus yang sesuai dengan harga. Tidak
jauh berbeda dengan konsumen di Asia Tenggara yang juga tidak terlalu percaya
pada kualitas private label, Vietnam 55%, Singapura 57%, Malaysia 58%,
Thailand 59%, Filipina 66%. Indonesia merupakan yang terendah di Asia
Tenggara dan peringkat terbawah di dunia. (http://swa.co.id/).
Studi yang dilakukan oleh Garretson, Fisher, Burton (2002), mereka percaya
bahwa konsumen yang berorientasi atas harga mempunyai sikap yang berbeda
terhadap national brand promotion dan private label brand, seperti variabel value
consciousness dan price quality association. Menurut Lichtenstein, Ridgway dan
Netemeyer (1993) dalam Palazo´n & Delgado (2009) berpendapat bahwa price
quality association merupakan kepercayaan umum mengenai kategori produk
dimana tingkat harga adalah patokan dalam kualitas produk. Teori ini
mengemukakan bahwa jika harga produk tinggi, kualitas juga semakin baik, dan
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konsumen ini akan loyal terhadap suatu merek produk. Banyak konsumen
menggunakan harga sebagai patokan dalam menilai kualitas suatu produk
(Völckner

& Hofmann, 2007), pada umumnya dikarenakan pengalaman

konsumen yang menjelaskan bahwa produk yang mahal berkualitas lebih baik
daripada yang produk yang murah.
Menurut Lichtenstein, Ridgway dan Netemeyer (1993) dalam Konuk
(2013), Value consciousness merupakan sebuah perhatian dalam membayar harga
murah terhadap beberapa permasalahan kualitas. Dengan kata lain, konsumen
yang value consciousness tinggi, akan selalu berusaha mencari produk dengan
harga yang paling murah dan kualitas yang memadai. Hal ini membuat konsumen
value consciousness tidak akan loyal terhadap suatu merek tertentu.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas,
maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Value Consciousness Dan
Price Quality Association Terhadap Private Label Brand Dan National Brand
Promotion

Purchase

Intention

Dengan

Attitude

Sebagai

Variabel

Intervening”.

1.2

Permasalahan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dari penelitian tersebut, maka permasalahan

yang akan dibahas sebagai berikut :
a. Apakah value consciousness berpengaruh signifikan positif terhadap
private label brand attitudes ?
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b. Apakah value consciousness berpengaruh signifikan positif terhadap
national brand promotion attitudes ?
c. Apakah price quality association berpengaruh signifikan positif terhadap
private label brand attitudes ?
d. Apakah price quality association berpengaruh signifikan positif terhadap
national brand promotion attitudes ?
e. Apakah value consciosness berpengaruh signifikan positif terhadap private
label brand purchase intention ?
f. Apakah value consciosness berpengaruh signifikan positif terhadap
national brand promotion purchase intention ?
g. Apakah price quality association berpengaruh signifikan positif terhadap
private label purchase intention ?
h. Apakah price quality association berpengaruh signifikan positif terhadap
national brand promotion intention ?
i. Apakah private label attitudes berpengaruh signifikan positif terhadap
private label purchase intention ?
j. Apakah national brand promotion attitudes berpengaruh signifikan positif
terhadap national brand promotion purchase intention ?
k. Apakah value consciousness berpengaruh signifikan positif terhadap
private label brand purchase intention dengan private label brand attitude
sebagai variabel intervening ?
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l. Apakah value consciousness berpengaruh signifikan positif terhadap
national brand promotion purchase intention dengan national brand
promotion attitude sebagai variabel intervening ?
m. Apakah price-quality association berpengaruh signifikan positif terhadap
private label brand purchase intention dengan private label brand attitude
sebagai variabel intervening ?
n.

Apakah price-quality association berpengaruh signifikan positif terhadap
national brand promotion purchase intention dengan national brand
promotion attitude sebagai variabel intervening ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas,

maka

tujuan penelitian

ini

dilakukan adalah sebagai berikut:
1.3.1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jawaban yang dikehendaki dari
perumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan
menganalisis:
a. Pengaruh value consciousness terhadap private label brand attitudes
b. Pengaruh

value consciousness terhadap national brand promotion

attitudes
c. Pengaruh price quality association terhadap private label brand attitudes
d. Pengaruh price quality association terhadap national brand promotion
attitudes
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e. Pengaruh

value consciousness terhadap private label brand purchase

intention
f. Pengaruh

value consciousness terhadap national brand promotion

purchase intention
g. Pengaruh price quality association terhadap private label brand purchase
intention
h. Pengaruh price quality association terhadap national brand promotion
purchase intention
i. Pengaruh

private label brand attitudes terhadap private label brand

purchase intention
j. Pengaruh national brand promotion attitudes terhadap national brand
promotion purchase intention
k. Pengaruh value consciousness terhadap private label brand purchase
intention dengan private label brand attitude sebagai variabel intervening
l. Pengaruh value consciousness terhadap national brand promotion
purchase intention dengan national brand promotion attitude sebagai
variabel intervening
m. Pengaruh price-quality association terhadap private label brand purchase
intention dengan private label brand attitude sebagai variabel intervening
n.

Pengaruh price-quality association terhadap national brand promotion
purchase intention dengan national brand promotion attitude sebagai
variabel intervening

Jekky Gunawan, Analisis Pengaruh Value Consciousness Dan Price Quality Association Terhadap Private Label Brand Dan
National Brand Promotion Purchase Intention Dengan Attitude Sebagai Variabel Intervening, 2016
UIB Repository©2016

8

1.3.2. Manfaat
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagi Perusahaan
Memberikan informasi bagi bisnis ritel yaitu dapat mengetahui seberapa

besar pengaruh harga dan kualitas antara private label brand dengan national
brand promotion, sehingga kedepan nantinya sebagai dasar dalam membuat
strategi pemasaran yang lebih baik sehingga mampu menghadapi persaingan
global.
2.

Bagi Universitas
Dapat bermanfaat sebagai informasi yang berguna bagi peneliti lain yang

akan melakukan penelitian lanjutannya yang berkaitan dengan masalah pengaruh
harga dan kualitas dari private label brand dengan national brand promotion.

1.4. Sistematika pembahasan
Untuk mempermudah pemahaman penelitian, maka dibuat rancangan
penulis dan sebagai berikut:
BAB I:

PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II:

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan
penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian, kerangka pemikiran hipotesis.
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BAB III:

METODE PENELITIAN
Berisi tentang definisi variabel operasional, penentuan sampel,
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode
analisis data.

BAB IV:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang hasil penelitian secara sistematika kemudian
dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah
ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

BAB V:

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi dari hasil
penelitian.
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