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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis ritel di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, di mana dalam 

perkembangannya industri ritel dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat saat ini merupakan faktor yang 

paling berpengaruh di dalam perkembangan industri ritel, di mana peningkatan 

pendapatan masyarakat menyebabkan perubahan daya beli dan gaya hidup 

masyarakat. Hal tersebut pada selanjutnya memicu perubahan bisnis ritel 

tradisional menjadi bisnis ritel modern.  

Bisnis ritel modern saat ini banyak mengeluarkan produk Fast Moving Consumer 

Goods. Fast Moving Consumer Goods adalah produk-produk yang terjual secara 

cepat dengan harga yang relative murah dan biasanya merupakan kebutuhan 

sehari-hari. Kebutuhan akan produk FMCG semakin bertambah seiring dengan 

peningkatan daya beli masyarakat. Secara makro meningkatnya tawar menawar 

retailer terhadap perusahaan FMCG dapat mempengaruhi batas maksimum dari 

harga eceran tertinggi di pasar modern. Hal ini disebabkan karena manajemen 

ritel modern umumnya menset margin keuntungan yang sangat rendah untuk 

produk-produk yang laku guna meningkatkan daya saing dan kompetisinya di 

pasar.  

Melihat fenomena tersebut menyebabkan para peritel mengusahakan berbagai 

strategi agar dapat bersaing, tumbuh dan bertahan di tengah kompetisi serta 

preferensi konsumen yang semakin beragam. Seiring dengan tingginya 

persaingan, beberapa peritel (retailer) di Indonesia mencoba untuk  

untuk meningkatkan profit dan memenangkan persaingan dalam merebut segmen 

konsumen, salah satunya dengan cara meluncurkan private label melalui toko 

mereka. Private label menurut levy dan weitz dalam Isabela  (2014) adalah suatu 
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produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh peritel dan hanya tersedia dan dijual 

oleh ritel tersebut. Produk private label diharapkan dapat meningkatkan potensi 

peningkatan penjualan karena dapat menarik perhatian konsumen. Private label 

terbukti ampuh mendongkrak penjualan ketika daya beli konsumen lesu. Beragam 

produk yang dikemas dengan merek toko itu menjadi penyelamat perusahaan ritel 

kala krisis. Memberi merek sendiri bagi produk - produk di ritel modern memberikan 

nilai bagi keuntungan perusahaan.  

Berikut tabel 1.1 Berikut keuntungan dan kerugian dari Private Label bagi peritel dan 

konsumen 

Tabel 1.1 Keuntungan dan Kerugian Private Label 

 Keunggulan Kelemahan 

PERITEL 

1. Mengurangi dominasi merek 

nasional.  

2. Menciptakan ketergantungan 

konsumen kepada peritel.  

3. Meningkatkan penjualan.  

4. Sebuah kesempatan untuk 

strategi differensiasi dan 

menyediakan berbagai pilihan 

yang bergam bagi konsumen.  

5. Membangun loyalitas 

konsumen terhadap peritel.  

6. Membangun image peritel yang 

positif.  

7. Kebebasan dalam mengatur 

pricing strategy 

1. Standarisasi yang tidak seragam diantara 

kategori produk private label memunculkan 

perasaan negatif dari konsumen.  

2. Peritel dapat dipersepsikan sebagai 

lesspowerfull in the marketplace karena 

tidak mempromosikan merek-merek yang 

sudah ternama.  

3.  Fokus yang berlebihan terhadap private 

label.  

4.  Harga yang rendah dipersepsikan dengan 

kualitas yang rendah.  

5. Kurangnya dukungan finansial dari 

pemasok.  

6.  Jika produk private label gagal atau tidak 

berhasil memuaskan konsumen, kecil 

kemungkinan mereka akan membeli produk 

private label yang lain. 

KONSUMEN 

1. Harga lebih rendah untuk 

kualitas yang setara dengan 

produk lain.  

2. Pilihan yang lebih banyak.  

3.  Nama peritel yang terpercaya 

sama dengan kepercayaan 

terhadap produk.  

4. Sebagai pengganti produk lain 

yang habis persediaannya. 

1. Produk kualitas rendah.  

2.  Persepsi harga murah sama dengan kualitas 

rendah.  

3. Anggapan kualitas yang seragam pada 

produk private label yang lain jika ada 

produk yang tidak dapat berfungsi dengan 

baik. 

 Sumber : http://retailindustry.about.com/library/uc/02/uc_stanley3.htm 

Berdasarkan  tabel 1.1 Keuntungan dan kerugian produk private label bahwa  peritel 

perlu melihat beberapa hal yang mempengaruhi keinginan konsumen dalam 

keputusan pembelian produk private label. Keputusan konsumen dalam membeli 
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produk dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar 

diri atau lingkungannya Keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang 

konsumen dilakukan atas dasar keinginan dan kebutuhannya terhadap suatu produk 

dan dilihat dari atribut produk yaitu unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan (Utami, 2016). Beberapa hal 

yang diperhatikan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. 

 

Harga sebuah produk merupakan salah satu faktor dalam permintaan pasar. Harga 

merupakan hal yang sangat penting yang diperhatikan oleh konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian produk. Jika konsumen merasa cocok dengan harga 

yang ditawarkan, maka mereka akan cenderung melakukan pembelian untuk produk 

yang sama. (Anwar, 2015). semakin murah harga produk yang ditawarkan, maka 

semakin banyak permintaan konsumen terhadap produk tersebut. 

 

Persepsi kualitas yang dirasakan oleh konsumen akan membuat konsumen 

mempertimbangkan keputusan pembelian suatu produk. Persepsi yang dimiliki 

konsumen biasanya mempunyai dampak dan implikasi strategis bagi perusahaan 

pemasar, karena konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan pada persepsi 

konsumen bukan berdasarkan kenyataan atau realita yang ada secara obyektif. (Bu 

diyanto, 2016). Kualitas yang baik pada suatu produk akan berdampak positif 

terhadap kosumen dalam pengambil keputusan pembelian sebaliknya kualitas yang 

tidak baik akan berdampak negatif pada keputusan pembelian suatu produk. 

 

Citra merek adalah persepsi konsumen terhadap perusahaan atau  produknya. 

konsumen mungkin mempunyai tanggapan berbeda terhadap citra suatu merek 

tertentu.  Suatu perusahan harus meningkatkan  citra merek produknya agar 

memberikan tanggapan positif pada produk dibenak konsumen. citra merek yang baik 

akan merangsang konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. 

Refrensi brand image yang dimiliki konsumen akan membantu konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian (Karlina , 2015) 
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Salah satu ritel bisnis modern yaitu Giant Hypermarket. Slogan yang diangkat oleh 

Giant Hypermarket adalah “Banyak Pilihan Harga Lebih Murah” karena 

menyediakan berbagai macam jenis produk yang hampir seluruhnya berasal dari 

produk lokal. Dalam waktu delapan tahun, Giant telah memiliki 46 gerai Hipermarket 

dan 104 supermarket di Indonesia. Frontier Consulting Grup memformulasikan Top 

Brand Index dengan menggunakan tiga indikator penilaian, yaitu mind share 

(mengidentifikasikan kekuatan brand dalam benak konsumen), market share 

(mengidentifikasikan kekuatan suatu brand di dalam pasar tertentu dalam hal perilaku 

penggunaan actual dari konsumen), dan commitment share (menunjukan kekuatan 

brand dalam mendorong konsumen untuk membeli produk dari brand terkait di masa 

datang dengan melakukan survey di kota-kota besar di Indonesia).  

Berikut Top Brand Index Kategori retail pada tahun 2013-2016 : 

 

Tabel 1.2  Top Brand Index Retail 2013 – 2016 

 

BRAND 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 

Carrefour 53,8%(TOP) 53,1% (TOP) 44,7%(TOP) 38,8%(TOP) 

Giant 18,3%(TOP) 20,7%(TOP) 23,2%(TOP) 22,5%(TOP) 

Hypermart 14,2%(TOP) 15,2%(TOP) 16,1%(TOP) 19,5%(TOP) 

Lotte mart 4,6% 5,4% 7,2% 6,2% 

Sumber : www.topbrand-award.com. 14.45 dan 18 Maret, 2017 

 

Berdasarkan pada tabel 1.2 merek produk untuk kategori ritel berdasarkan indikator 

kekuatan merek pada tahun 2013 sampai tahun 2016 Giant menempati peringkat  

kedua setelah Carrefour. Top Brand Index ritel giant pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan sampai tahun 2015, tetapi pada tahun 2016 Top Brand Index ritel Giant 

mengalami penurunan yang cukup signifikan yang pada tahun 2015 sebesar 23,2% 

menjadi 22,5%. data yang diperoleh dapat diketahui bahwa  Giant telah mengalami 

masalah pada tingkat Top Brand Index dengan mencatat hasil ketidakstabilan dalam 

tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena volume penilaian konsumen mengenai 

produk merek Giant yang tidak stabil mengindikasikan adanya penurunan kualitas 

yang berimbas pada tingkat penurunan keputusan pembelian konsumen pada produk 

http://www.topbrand-award.com/
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Private Label Giant. Giant memiliki produk private label yang kebanyakan 

merupakan kebutuhan rumah tangga dan barang kebutuhan sehari – hari. Giant 

menggunakan nama toko sebagai merek dari produk private label mereka (Store 

brand).    

Berikut tabel 1.3 Kategori produk private label yang ada di Giant : 

 

Tabel 1.3 Produk Private label “Giant” 

Devisi Kategori Jenis 

Grocery Food 

Noodles & pasta Bihun, macaroni , mie 

Ready to drink Air mineral, sirup 

Beverages Krimmer, teh hitam 

Cooking needs 
Cabe bubuk, garam, dendeng 

sapi, gula pasir 

Snack food Kacang, abon, roti, kripik  

Condiments Kecap, saos,dll 

General Marchandising 

 

Stationery 
Amplop, binder, ballpen, 

kalkulator, box file, lem 

Household Cetakan agar, lilin, frypan 

Home furnishing kasur busa, mattress, bantal 

Diy Baut, paku 

Gardening Plastic hose,selang 

Electrical accessories Kabel, batrrey, lampu meja,dll 

Grocery Nonfood 

Laundry Detergent, softener 

Home cleaning Diswashing, karbol, porcelain 

Insecticides Pengharum lemari, kamper, 

Toilet paper Tissue 

Personal care Sabun, shampoo, pasta gigi,dll 

 

 

 

 

Dairy Frozen 

Milk and cream Susu kedelai 

Yoghurts & dessert Kolang,-kalingYoghurt, 

Frozen meat and seafood Bakso, beef, sosis, naget 
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Frozen vegetables Kentang, jagung, dll 

  Sumber : Data Giant Antasari Bandar Lampung 

 

Berdasarkan pada tabel 1.3 memperlihatkan beberapa kategori private label yang ada 

pada Giant. Dengan berbagai produk private label yang dimiliki oleh Giant 

diharapkan dapat menarik konsumen serta mempertahankan produk private label 

Giant di pasaran. Berikut grafik 1.1 mengenai Grafik penjualan produk private label 

Giant : 

 

Grafik  1.1 Penjualan Produk Private Label tahun 2013 – 2016 

 

  Sumber : Data Giant Antasari Bandar Lampung  

 

Berdasarkan pada grafik 1.1 tersebut memperlihatkan penjualan produk private label 

di Giant Antasari 2013- 2016. Pada tahun 2013 penjualan produk private label brand  

sebesar Rp. 18.785.899.561, pada tahun 2014 penjualan produk private label brand  

sebesar Rp. 19.655.308.876, pada tahun 2015 penjualan produk private label brand  

sebesar Rp. 21.889.103.554, dan pada tahun 2016 penjualan produk private label 

brand  sebesar Rp. 22.158.932.206. dari data diatas dapat di simpulkan penjualan 

produk private label brand  Giant selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013-

2016. 

 

Pengaruh sebuah harga dalam keputusan pembelian produk atau jasa begitu sangat 

besar, harga yang murah cenderung bisa menarik konsumen untuk membeli. 

Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga mempengaruhi 
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keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin tinggi harga maka 

keputusan pembelian semakin rendah, sebaliknya jika harga rendah keputusan 

pembelian berubah semakin tinggi.  

 

Selain pengaruh harga, perusahaan ritel harus memfokuskan diri untuk membangun 

citra merek yang baik dan positif untuk produk private label. Citra merek yang positif 

membedakan suatu merek dengan merek yang lainnya karena produk dengan citra 

merek yang tinggi lebih dipercaya oleh konsumen. Pembentukan citra merek yang 

baik di benak konsumen dapat menjadi kekuatan peritel dalam memperebutkan calon 

konsumen potesial dan mempertahankan konsumen yang ada. Konsumen pada 

umumnya akan langsung percaya kepada merek yang sudah terkenal karena itu 

berarti merek tersebut mempunyai citra yang baik bagi konsumen.  

 

Selain harga dan Citra Merek hal lain yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen adalah persepsi kualitas. Semakin positif persepsi kualitas suatu 

produk, maka akan semakin besar peluang konsumen memutuskan untuk membeli 

produk tersebut. Sebaliknya, semakin negatif persepsi konsumen terhadap kualitas 

suatu produk, maka akan semakin kecil peluang konsumen memutuskan untuk 

membeli produk tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Chien, et al. (2014) 

membuktikan bahwa persepsi kualitas pada sebuah produk terbukti berpengaruh 

terhadap pembelian konsumen, artinya tinggi rendahnya penilaian konsumen terhadap 

kualitas sebuah produk mempengaruhi realisasi pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. Produk yang berkualitas menggambarkan produk tersebut mampu 

memenuhi kinerja yang seharusnya. Produk yang berkualitas juga menggambarkan 

produk tersebut memiliki manfaat yang semakin tinggi bagi konsumen, sehingga 

menguntungkan konsumen. Keputusan seorang konsumen dalam menentukan 

pembelian dilihat dari pengenalan akan produk, informasi tentang produk dan 

penentuan alternatif penggantian produk (Kotler dan Keller: 2009). Setelah semua 

informasi sudah didapatkan barulah konsumen menentukan pilihannya untuk 

membeli produk tersebut atau tidak 
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh 

Harga, Citra Merek dan Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Private Label Giant Antasari Bandar Lampung” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk private label 

di Giant Antasari Bandar Lampung? 

2. Apakah Citra Merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

private label di Giant Antasari Bandar Lampung? 

3. Apakah Persepsi Kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

private label di Giant Antasari Bandar Lampung? 

4. Apakah Harga, Citra Merek, Persepsi Kualitas berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk private label di Giant Antasari Bandar 

Lampung? 

 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek 

Ruang lingkup penelitian ini adalah konsumen Giant Antasari di Bandar 

Lampung 

 

1.3.2 Ruang Lingkup Objek 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Harga, Citra Merek, dan Persepsi 

Kualitas dan Keputusan Pembelian Produk Private Label di Giant Antasari 

di Bandar Lampung. 

 

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat 

Ruang lingkup tempat pada penelitian ini adalah Giant Antasari Bandar 

Lampung. 
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1.3.4 Ruang Lingkup Waktu 

Waktu yang ditentukan pada penelitian ini didasarkan pada kebutuhan 

penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017. 

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu Penelitian 

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah manajemen pemasaran, Harga, 

Citra Merek, Persepsi Kualitas dan Keputusan Pembelian. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menentukan pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian produk  

private label di Giant Antasari Bandar Lampung. 

2. Untuk menentukan pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pembelian 

produk private label di Giant Antasari Bandar lampung. 

3. Untuk menentukan pengaruh Persepsi Kualitas terhadap keputusan pembelian 

produk private label di Giant Antasari Bandar Lampung. 

4. Untuk menentukan pengaruh Harga, Citra Merek, Persepsi Kualitas terhadap 

keputusan pembelian produk private label di Giant Antasari Bandar Lampung. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya dalam 

bidang ekonomi yang berhubungan dengan keputusan pembelian produk 

private label. 

b. Untuk menambah pemahaman serta lebih mendukung teori-teori yang 

telah ada berkaitan dengan masalah yang telah diteliti serta untuk 

mengimplementasikan dan memperkaya ilmu pengetahuan yang lebih 

didapat dibangku perkuliahan. 

 

 

1.5.2 Bagi Perusahaan 
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Bagi perusahaan pada Giant Antasari Bandar Lammpung penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi akan hal-hal yang 

membuat konsumen selalu tertarik untuk membeli produk private label. 

 

1.5.3 Bagi Intitusi 

Menambah referensi perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB 

Darmajaya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun 

dengan materi sebagai berikut :  

1.6.1 Bab I : Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan tentang “ Analisis pengaruh Harga, Citra Merek dan Persepsi 

Kualitas terhadap keputusan pembelian produk private label di Giant 

Antasari Bandar Lampung”. 

 

1.6.2 Bab II : Landasan Teori 

 Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan manajemen    

 pemasaran, Harga, Citra Merek dan Persepsi Kualitas, Keputusan   

 Pembelian, Kerangka Pikir dan Hipotesis. 

 

1.6.3 Bab III : Metode Penelitian 

 Bab ini berisikan tentang jenis dari penelitian, sumber data, metode  

 pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, definisi  

 oprasional variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis  

 mengenai harga, citra merek, persepsi kualitas dan keputusan pembelian  

 produk private label di Giant Antasari Bandar Lampung. 

 

      1.6.4 Bab IV : Hasil Dan Pembahasan 
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Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai pengaruh 

harga, citra merek dan persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian 

produk private label di Giant Antasari Bandar Lampung.  

 

1.6.5 Bab V : Simpulan Dan Saran 

 Dalam bab ini berisikan simpulan dan saran yang diharapkan dapat  

 bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada   

 umumnya. 


