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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini beberapa perusahan besar yang bergerak pada industri ritel 

modern dengan kegiatan usaha toko buku dan penjualan alat tulis, perlengkapan, 

peralatan sekolah dan kantor (selanjutnya disebut dengan toko buku). Perusahaan-

perusahaan tersebut banyak membukai gerai tokonya di kota-kota besar di 

Indonesia. Di Kota Surakarta terdapat beberapa gerai toko buku besar seperti 

Gramedia, Togamas, dan Book & Beyond. Terdapat beberapa toko buku lokal yang 

terkenal di Kota Surakarta seperti toko Sekawan, Pena, Arafah, UMS Bookstore, 

dan kios-kios buku di kawasan belakang Stadion Sriwedari. Di Kota Surakarta 

pernah terdapat toko buku dan alat tulis ritel modern Karisma yang berlokasi di 

pusat perbelanjaan Solo Grand Mall dan Hartono Mall Solo Baru, namun pada 

tahun 2016 kedua gerai tersebut sudah ditutup. Hal tersebut sejalan dengan kondisi 

industri ritel di Indonesia pada tahun 2017 yang mengalamai penurunan yang 

menyebabkan beberapa perusahaan ritel besar menututup usahanya atau sebagian 

gerai usahanya. Perusahaan ritel modern tersebut adalah 7-Eleven, Lotus, 

Hypermart, Matahari Department Store, Debenhams (www.tribunnews.com, 2017) 

dan toko buku Karisma di Kota Surakarta. 

Banyaknya gerai toko buku di Kota Surakarta dan berbagai situs online yang 

menjual buku dan alat tulis memberikan keuntungan bagi konsumen. Konsumen 

mempunyai banyak pilihan produk serta mempunyai beragam pilihan tempat untuk 
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membeli produk yang diinginkan dengan berbagai pertimbangannya. Keputusan 

pembelian merupakan tindakan atau perilaku konsumen dalam memutuskan untuk 

benar-benar membeli atau tidak suatu produk atau jasa (Kotler, 2009). Konsumen 

mempunyai pilihan untuk membeli suatu produk dengan berbagai pertimbangan 

antara lain produk yang akan dibeli, jumlah produk yang dibeli, tempat pembelian, 

waktu untuk membeli produk, dan lain sebagainya. 

Perkembangan industri ritel di Indonesia pada tahun 2017 mengalami 

penurunan. Selama tahun 2017 beberapa perusahaan besar ritel modern di Indonesia 

menutup beberapa gerainya atau bahkan menutup usahanya. Hal tersebut 

disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah turunnya daya beli dan 

perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey memaparkan bahwa pertumbuhan 

industri ritel dalam negeri mengalami perlambatan akibat perubahan pola 

konsumen. Roy memaparkan bahwa sejak tahun 2013 pertumbuhan industri ritel di 

Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada semester 1 2017 

pertumbuhan industri ritel hanya sebesar 3,7 persen, sedangkan pada tahun 2016 

pertumbuhan industri ritel dalam negeri masih di atas 10 persen 

(www.kompas.com, 2017). 

Ketatnya persaingan toko buku di kota Surakarta menuntut perusahaan atau 

pelaku usaha dalam menentukan strategi persaingan usaha. Persaingan usaha toko 

buku tidak hanya terjadi diantara toko buku yang mempunyai gerai fisik, namun 

persaingan juga terjadi dengan usaha perdagangan elektronik. Ketua Bidang 

Ekonomi dan Bisnis Indonesia E-Commerce Association (idEA), Ignasius Untung 
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menjelaskan bahwa beberapa pelaku usaha konvensional akan tergerus oleh 

kehadiran e-commerce. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah pelaku usaha konvensional yang masih belum siap dengan perkembangan 

teknologi, mudahnya berbelanja online, dan fasilitas pembayaran yang semakin 

beragam (www.detik.com, 2017). 

Keputusan pembelian merupakan fungsi pemasaran yang penting karena 

mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keputusan pembelian ialah 

keputusan konsumen yang benar-benar akan membeli suatu produk (Kotler, 2009). 

Menurut Ma’ruf (2006) ketika akan membeli suatu produk, konsumen dihadapkan 

dengan proses terkait keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian 

dikelompokan menjadi proses keputusan panjang, proses keputusan terbatas, dan 

proses pembelian rutin. Proses keputusan panjang dan terbatas disebut sebagai 

pembelian insidental. Seperti pembelian buku bagi pelajar maupun mahasiswa yaitu 

merupakan keputusan pembelian insidental dimana pembelian produk buku 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang terkait kebutuhannya. 

Ketika konsumen sudah benar-benar memutuskan untuk membeli suatu 

produk maka konsumen akan mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan 

terkait tempat untuk membeli produk tersebut. Pertimbangan mengenai persepsi 

harga suatu produk dan citra merek toko tempat produk dijual merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan tempat pembelian produk konsumen. Harga 

produk yang bersaing dan promosi yang ditawarkan suatu gerai akan menarik minat 

konsumen untuk berbelanja di gerai tersebut. Citra merek dari suatu gerai juga 

mempengaruhi konsumen untuk memutuskan berbelanjaa produk di gerai tersebut. 
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UMS Bookstore merupakan gerai ritel berkonsep modern yang dimiliki oleh 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gerai tersebut menjual berbagai macam 

buku, perlengkapan dan peralatan sekolah maupun kantor. UMS Bookstore juga 

menjual merchandise Universitas Muhammadiya Surakarta seperti kaos, topi, dan 

souvenir wisuda. Target konsumen UMS Bookstore adalah masyarakat di Kota 

Surakarta khususnya mahasisawa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga 

konsumen online diseluruh Indonesia. UMS Bookstore melayani penjualan secara 

online melalui situs https://store.ums.ac.id. Strategi pemasaran untuk menarik 

konsumen yang berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

UMS Bookstore memberikan promo voucher senilai Rp 100.000 kepada mahasiswa 

disetiap semester. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, untuk meneliti 

keputusan pembelian produk maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Persepsi Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk di UMS Bookstore (Studi Kasus pada Mahasiswa Progam Studi 

Manajemen Angkatan 2015 dan 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk di UMS Booksore? 
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2. Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk di UMS Booksore? 

3. Apakah persepsi harga dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Booksore? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

produk di UMS Booksore. 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi citra merek keputusan pembelian produk 

di UMS Booksore. 

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian produk di UMS Booksore. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan khususnya dalam menghasilkan konsep mengenai 

persepsi harga, citra merek, dan keputusan pembelian. 
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2. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menggukan variabel yang berbeda. 

3. Bagi Pengelola 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalan memberikan sumbangan konseptual 

bagi pengelola usaha sebagai bahan referensi dalam melakukan strategi pemasaran. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan konsep dasar, definisi dan teori yang menjadi dasar penulisan 

yang di kutip dari beberapa literatur nasional dan internasional yang mendukung 

dalam proses penyusunan penelitian. 

BAB III METODOLOGO PENELITIAN 

Bagian ini berupa penjelaskan secara singkat jenis penelitian, jenis data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, uji instrumen, jenis data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional 

variabel 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang penyajian dan analisis data serta menggambarkan 

perlakuan data dalam tabel-tabel dan kalimat-kalimat, interpretasi data dan 
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mengungkapkan tentang penafsiran berdasarkan hasil penyajian dan analisa data 

berdasarkan teori-teori. 

BAB V PENUTUP 

Kesimpulan menyajikan pemaknaan secara terpadu terhadap hasil penelitian yang 

telah diperoleh. Bentuk-bentuk penulisan kesimpulan dapat berupa butir-butir 

maupun bentuk paragraf. Dari kesimpulan selanjutnya penulis dapat memberikan 

saran-saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.  


