
BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan berkembangnya jaman, dalam memenuhi kebutuhannya 

manusia tidak hanya memperlihatkan kebutuhan primernya saja seperti makanan, 

pakaian, dan tempat tinggal tetapi juga memperhatikan kebutuhan sekunder dan 

tersier seperti fashion. Kebutuhan fashion saat ini semakin berkembang sehingga 

menuntut pelaku usaha untuk mengikuti trend yang sedang populer. 

Seiring berkembangnya fashion dikalangan masyarakat, memicu munculnya 

kegiatan produksi dan konsumsi. Pemasaran merupakan jembatan untuk 

menghubungkan antara proses kegiatan produksi dengan konsumsi. Menurut Kotler 

dan Keller (2009), Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 

penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan nilai 

tukar yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

Fashion store atau toko-toko penjual berbagai macam barang fashion adalah 

salah satu contoh proses pemasaran dari produsen ke konsumen. Fashion store 

menyediakan produk aneka sandang yang dibutuhkan masyarakat. Banyaknya fashion 

store yang muncul menimbulkan persaingan antar produsen. Persaingan muncul 

dikarenakan banyaknya fashion store yang berlomba-lomba mengeluarkan model 

fashion terbaru dengan memasang iklan pada media cetak, elektronik, radio, televisi 

dimana anggaran yang dibutuhkan terlampau tinggi untuk menarik minat masyarakat. 
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Metode pemasaran tradisional yang sangat murah adalah promosi word of 

mouth (WOM) yang masih merupakan suatu jenis aktifitas pemasaran yang efektif di 

Indonesia. Semakin ketatnya persaingan maka setiap fashion store membutuhkan 

strategi untuk meningkatkan penjualannya. Cara yang dapat ditempuh dengan 

memperhatikan WOM (word of mouth), kualitas produk, lokasi dan layanan.  

Word of mouth (WOM) communication atau komunikasi dari mulut ke mulut 

merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara 

individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara personal (Kotler & Keller, 2007). Word of  mouth 

adalah informasi yang didapat berasal dari orang-orang yang dipercaya seperti 

kerabat, saudara dan rekan yang juga merupakan konsumen dari suatu produk dimana 

mereka juga dapat memberikan informasi dengan bahasa yang dapat lebih dimengerti 

oleh konsumen (Ali Hasan, 2010 ; Dewi, 2012). 

 Suatu produsen dalam menghasilkan produk sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen dapat memilih alternatif 

produk sebelum menentukan keputusan pembelian dari produk yang ditawarkan. 

Kualitas produk dapat menarik konsumen untuk mengambil keputusan membeli 

produk. Dalam memenuhi kebutuhan, setiap orang memiliki cara yang berbeda. Cara 

tersebut dapat dipilih dengan memilih fashion store yang aman, nyaman dan bersih 

meskipun harus mengorbankan uang yang relative besar. Disamping itu ada pula 

yang memilih fashion store biasa, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang yang 

banyak. 
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Faktor lokasi merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk menentukan 

keberhasilan bisnis atau usaha (Kurniawan, 2013). Suatu lokasi disebut strategis 

apabila berada dipusat keramaian, kepadatan populasi, kemudahan mencapainya 

menyangkut kemudahan transportasi umum, kelancaran arus lalu lintas, dan arah 

lokasi yang tidak membingungkan. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan 

lokasi akan berpengaruh besar dalam keberlangsungan usaha itu sendiri, dalam hal ini 

fashion retail. 

Demi tercapainya kepuasan konsumen, faktor pelayanan menjadi suatu hal 

yang penting. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan 

(Tjiptono, 2007). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan sebuah tingkatan keunggulan dari perusahaan dalam 

memberikan segala yang harapan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. 

Halte store sebagai tempat yang menjual atau memasarkan produk berupa 

pakaian, tas, dan sepatu, yang diminati oleh para generasi muda yang menjadi pangsa 

pasar besar dalam hal fashion dan sebagainya. Sebuah outlet dalam memilih sebuah 

produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keingingan konsumen sehingga 

konsumen dapat memilih alternatif produk-produk sebelum menentukan  keputusan 

pembelian dari produk yang ditawarkan. Kualitas dari produk itulah yang dapat 

menarik konsumen untuk mencoba dan kemudian akan mengambil keputusan untuk 

membeli produk tersebut. 
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Halte store yang berdiri sejak tahun 2010 merupakan salah satu toko yang 

ramai pengunjung khususnya bagi remaja yang menyukai dunia fashion seperti 

sepatu, tas dan baju. Pertama kali Halte store hanya memiliki satu toko di Jl. Dr. 

Suparno Purwokerto, namun sekarang telah berkembang dan memiliki 4 toko di 

Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara. Dengan adanya cabang tersebut dapat 

menunjukkan bahwa halte store mengalami perkembangan yang pesat. Menurut salah 

satu konsumen melalui wawancara singkat, pelayanan halte store ramah sehingga 

menimbulkan rasa nyaman dalam membeli. Dengan adanya kenyamanan dalam 

membeli maka terdapat pengaruh positif dalam keputusan pembelian untuk kembali 

membeli di toko tersebut. 

Penjualan halte store cenderung naik turun. Permasalahan ini terjadi karena 

adanya situasi dimana terjadi pelonjakan pembelian pada bulan-bulan tertentu. 

Menurut salah satu karyawan halte store, pelonjakan pembelian biasanya terjadi pada 

bulan mendekati lebaran dan pada saat kenaikan kelas. Pada bulan biasa, pembelian 

akan ramai pada awal bulan. Dengan kondisi tersebut, pemilik halte store harus dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan konsumen melihat persaingan di industry fashion yang semakin ketat. 

Atribut word of mouth (WOM), kualitas produk, lokasi dan layanan yang berkaitan 

dengan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian harus diperhatikan oleh 

pemilik halte store. 

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian terdahulu yang ditulis 

oleh Sari (2012). Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya  
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terletak pada penggunaan variabel dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya 

melihat keputusan pembelian konsumen ditinjau dari pengaruh kualitas produk, 

persepsi harga, dan word of mouth dengan objek CV. Mega Jaya Mebel Semarang, 

sedangkan dalam penelitian ini keputusan pembelian menitik beratkan pada pengaruh 

word of mouth (WOM), kualitas produk, lokasi dan layanan dengan objek Halte store 

Purwokerto. Pengurangan variabel persepsi harga pada penelitian ini karena pada 

halte store harga produk tidak terlalu berpengaruh dengan keputusan pembelian. 

Variabel lokasi dan layanan ditambahkan karena variabel tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian. Lokasi toko yang akses nya mudah 

dijangkau dan mudah ditemui serta layanan yang diberikan baik maka mempengaruhi 

keputusan pembelian tanpa melihat harga produk tersebut. Maksud dari penelitian ini 

adalah untuk melihat berapa banyak pengaruh variabel terhadap keputusan pembelian 

serta menambahkan variabel lokasi dan layanan untuk yang diharapkan agar 

mendapatkan nilai R² yang tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “ANALISIS PENGARUH WORD OF MOUTH (WOM), KUALITAS 

PRODUK, LOKASI DAN LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KONSUMEN (Studi Kasus Terhadap Konsumen Halte Store Purwokerto). 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh word of mouth (WOM), kualitas produk, lokasi, layanan 

terhadap keputusan pembelian konsumen Halte Store Purwokerto secara 

simultan. 

2. Bagaimana pengaruh word of mouth (WOM) terhadap keputusan pembelian 

konsumen Halte Store Purwokerto. 

3. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen Halte Store Purwokerto. 

4. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen Halte 

Store Purwokerto. 

5. Bagaimana pengaruh layanan terhadap keputusan pembelian konsumen Halte 

Store Purwokerto. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya faktor yang mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian Halte Store Purwokerto maka faktor-faktor yang akan 

diteliti yaitu word of mouth (WOM), kualitas produk, lokasi dan layanan. 

Sedangkan yang menjadi responden adalah konsumen Halte Store yang beralamat 

di Jalan HR Bunyamin Ruko Bancarkembar No.3 Purwokerto. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh word of mouth (WOM), kualitas produk, lokasi, 

layanan secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Halte Store 

Purwokerto secara simultan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh word of mouth (WOM) terhadap keputusan 

pembelian konsumen Halte Store Purwokerto. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen Halte Store Purwokerto. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 

Halte Store Purwokerto. 

5. Untuk menganalisis pengaruh layanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Halte Store Purwokerto. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat 

menambah pengetahuan baik teori maupun praktek dibidang ilmu manajemen 

pemasaran khususnya. 
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2. Bagi Halte Store Purwokerto 

Dapat memberikan informasi kepada perusahaan dalam pengambilan 

keputusan pemasaran yang berkaitan dengan keputusan pembelian konsumen, 

word of mouth (WOM), layanan, kualitas produk dan lokasi. 

3. Bagi Konsumen 

Dapat memberikan kemudahan dalam keputusan pembelian suatu 

produk. 

4. Bagi Ekonomisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

perpustakaan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah keputusan pembelian konsumen, word of mouth (WOM), 

layanan, kualitas produk dan lokasi. 
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