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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini membahas pengaruh dari personal involvement terhadap 

minat beli produk store brand. Pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan 

yang melatar - belakangi penelitian. Selain itu, dijelaskan mengenai perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika pembahasan 

yang dipergunakan dalam penelitian. 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini Indonesia telah berada pada peringkat ke dua belas dunia dalam 

tingkat perkembangannya dalam dunia retail, hal ini terlihat pada indeks 

pembangunan retail global (GRDI) pada tahun 2015, hal ini sangat 

membanggakan karena merupakan peringkat yang sangat baik dicapai oleh 

Indonesia. Di dalam peringkat GRDI mencakup tiga puluh besar negara – negara 

berkembang dalam nilai investasi retail dunia. Indeks Pembangunan Retail Global 

(GDRI) telah menganalisa bahwa ada dua puluh lima variable dalam makro 

ekonomi dan retail yang khusus untuk membantu menyusun strategi global dalam 

mengidentifikasi peluang investasi pasar indonesia. Meskipun sedikit mengalami 

penurunan penjualan ritel per kapita pada tahun 2014 namun pada tahun 2015 

total penjualan ritel bertumbuh 14,5%.  

Menurut AT Karney bahwa pasar retail di Indonesia pada tahun 2015 

mencapai USD 326 miliar atau senilai Rp.4.306 triliun. Indonesia tercatat sebagai 



 
 

2 
 

tiga negara terbesar pertumbuhan ekonominya setelah krisis keuangan dunia, 

dimana mencapai sekitar 4,5% pada tahun 2009 dan melonjak 6,02% pada tahun 

2013 (Triwulan ke-2). Pada tahun 2014 ekonomi Indonesia mengalami 

pelambatan karena krisis yang terjadi di Eropa, dan turun menjadi 5.3% akan 

tetapi pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh diperkikan sebesar 5,40% sampai 

5,8% (Sindonews : 2015). 

Jaringan peritel modern saat ini terus bertumbuh di Indonesia karena 

dipandang sesuai dengan karakter konsumen di Indonesia yang menjadikan 

belanja sebagai bagian dari rekreasi. Hal ini terlihat dari hasil Survei AC Nielsen 

menunjukkan bahwa nilai transaksi pedagang retail hingga periode Oktober 2010 

telah mencapai Rp. 120.192 triliun dibanding dengan nilai transaksi perdagangan 

retail pada tahun 2009 yaitu Rp, 108.069 triliun. Sebagian besar masyarakat 

Indonesia menganggap berbelanja sebagai bagian dari hiburan. Selain itu toko 

ritel modern juga memberikan berbagai macam keunggulan misalnya: harga 

produk yang pada umumnya lebih murah, harga yang pasti, program diskon yang 

rutin dilaksanakan, produk selalu fresh, area berbelanja yang luas, tersedianya 

berbagai macam jenis produk mulai dari kebutuhan rumah tangga, perkantoran, 

dan lain sebagainya. Saat ini konsumen dihadapkan dengan berbagai jenis merek 

dalam satu jenis kategori yang ditawarkan oleh para peritel. Hal ini membuat para 

konsumen semakin banyak memiliki pilihan untuk membeli suatu produk yang 

diinginkan. Selain itu juga salah satu perilaku para konsumen di Indonesia ialah 

sangat menyukai produk yang bermerek atau pun yang terkenal. Namun tak 

sedikit perilaku konsumen yang membeli suatu produk tergantung pada nilai 
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ekonimis produk tersebut. Hal ini dibuktikan dengan penurunan pertumbuhan 

daya beli konsumen untuk barang konsumsi, dimana pada tahun 2015 

bertumbuhan 11.60% sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan daya beli 

menurun menjadi 8.2%. (Bisnis Indonesia : 2016).  

Berbagai jenis retail yang hadir saat ini merupakan akibat tuntutan 

perilaku konsumen yang semakin bertambah, perubahan itu ialah konsumen yang 

tadinya kurang memperhatikan kemudahan untuk pemenuhan kebutuhannya 

dalam berbelanja sekarang konsumen lebih memperhatikan kenyamanan dan 

kemudahan dalam berbelanja. Kemudahan yang diharapkan oleh sebagian besar 

konsumen saat ini misalnya kemudahan dalam mendapatkan produk dalam suatu 

tempat. Dengan tempat berlanja yang nyaman dan lokasi yang strategis.  

Ritel merupakan suatu aktivitas bisnis yang merupakan proses untuk 

menjual  barang atau jasa secara sedikit demi sedikit dan langsung kepada 

konsumen untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis atau 

dijual kembali. Ritel merupakan tahap akhir dari proses distribusi barang atau jasa 

dari produsen menuju konsumen. Dalam proses distribusi, Retailer merupakan 

penghubung antara produsen ke konsumen (Berman Evan, 2007).  

Menurut distribusi indeks pembangunan retail global mengatakan bahwa 

saat ini store brand di Indonesia telah banyak diimplementasikan oleh para 

peritel-peritel besar antara lain Carrefour dan Indomaret. Carrefour merupakan 

sebuah kelompok Hypermarket dengan konsep paserba yaitu konsep perdagangan 

eceran yang diciptakan Carrefour untuk menciptakan kepuasan konsumen. Produk 

Store brand dihadirkan untuk menambah pilihan belanja bagi konsumen. 
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Carrefour melakukan seleksi kepada calon pemasok sebelum mereka mulai 

memproduksi barang untuk Carrefour. Carrefour juga melakukan pemeriksaan 

berkala yang melibatkan analisis independen demi menjaga kualitas produk agar 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Carrefour ditiap rangkaian 

produknya (Carrefour : 2013). 

Dengan banyaknya pesaing yang ada, Carrefour sendiri terus melakukan 

strategi untuk memperluas produk Store brand, dikarenakan permintaan akan 

produk tersebut terus meningkat 5% sampai 10% setiap tahunnya. General 

manager Andi Nur’aida mengatakan bahwa produk makanan private label paling 

disukai oleh konsumen, ada dua belas item produk makanan yang ada di daftar 

terlaris. Carrefour mulai menawarkan produk Store brand pada tahun 2003, saat 

ini sekitar tiga ratus perusahaan mitra skala kecil dan menengah (UKM) untuk 

pemasok semua produk Store brand (Carrefour Indonesia Strengthen Private 

Label, The Jakarta Post 2013). 

Produk store brand mengalami peningkatan yang cukup besar di 

Indonesia. Indomaret memiliki sekitar seratus produk Store brand dan Carrefour 

menyatakan bahwa 10% penjualan merupakan hasil penjualan dari produk store 

brand Carrefour. Produk-produk store brand yang populer adalah produk sekali 

pakai seperti tisu. Produk store brand adalah strategi inovasi pengecer yang dipicu 

oleh persaingan antar perusahaan ritel, ditambah ancaman masuknya pendatang 

baru dan produk pengganti serta bertambahnya kekuatan tawar menawar pembeli 

dan pemasok memaksa pengecer menentukan strategi yang tepat untuk menang 

dalam persaingan (Tjandrasa, 2006). 
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Store brand merupakan salah satu kategori dari produk private label, 

sehingga produk store brand dapat disebut pula sebagai produk private 

label(Gupta, Jain  dan  Parmal, 2014). Berdasarkan survei “Nielsen Global Private 

Label Survey 2014” terkait persepsi masyarakat Asia Tenggara terhadap produk 

merk toko (store brand) lebih dari 30.000 responden  menyebutkan bahwa secara 

umum terdapat peningkatan persepsi masyarakat mengenai store brand. Terdapat 

66% konsumen Indonesia memiliki persepsi baik terhadap produk store brand, 

tujuh dari sepuluh responden (71%) menyatakan bahwa produk store brand bisa 

dijadikan alternatif dalam pembelian. Meskipun konsumen memandang kualitas 

produk jauh lebih rendah, ada 35% konsumen berpendapat bahwa kualitas produk 

store brand dapat menandingi kualitas produk merek nasional. Dari perspektif 

harga 46% responden memandang produk store brand dan  67% lebih konsumen 

membeli produk store brand untuk menghemat (Eky Ilmastuty, 2014). 

Gambar 1.1 

Nielsen Global Store brand Survey 2014 

Sumber : Eky Ilmastuty (2014) 

 

Perkembangan store brand adalah realita baru dunia pemasaran yang 

membawa perilaku, kesempatan dan tantangan baru. Menurut Kotler  dan  Keller 

(2012) menyatakan bahwa Store brand didorong oleh meningkatnya persaingan 

antara merek domestik dan asing sehingga meningkatkan biaya pemasaran dan 

http://mix.co.id/wp-content/uploads/2014/12/research.jpg
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menurunkan margin keuntungan. Sehingga dihadirkannya produk store brand, 

dimana produk tersebut jauh lebih murah dibandingkan produk lain. Salah satu 

faktor yang menjadikan produk store brand jauh lebih murah dibandingkan 

produk lain yang sejenis karena produk store brand tidak memiliki biaya 

pemasaran yang membuat perusahaan retail memikirkan margin yang ideal untuk 

mengembalikan biaya pemasaran pada produk tersebut. Store brand adalah 

strategi pemasaran dari peritel untuk menurunkan pangsa pasar dari merek 

ternama. 

Produk store brand sangat membantu pengecer dalam mendapatkan posisi 

kompetitif yang unik di pertokoan (Richardson et al., 1994). Dalam menjalankan 

aktivitas bisnis yang harus dilakukan oleh peritel pertama kali adalah berorientasi 

pada konsumen. Persaingan bisnis menuntut setiap peritel untuk dapat 

meningkatkan diferensiasi produk pada setiap produk yang akan dijual. Strategi 

ini dilakukan peritel agar para pelanggan tertarik dan semakin loyal pada produk 

store brand yang dikeluarkan oleh peritel. Keuntungan konsumen yang diperoleh 

dari produk store brand adalah harga yang ditawarkan lebih murah sehingga akan 

meningkatkan alternatif pada pilihan produk. Rata-rata produk store brand lebih 

murah 10% - 30% dibandingkan produk merek nasional (Baltas, 1997).  

Minat beli konsumen saat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang ada dilingkungan sekitarnya, salah satu hal yang mempengaruhinya ialah 

harga, karena harga dari suatu produk memiliki daya tarik tersendiri untuk 

menarik minat beli konsumen pada suatu produk. Karena saat ini telah banyak 

merek-merek dalam satu jenis kategori yang ditawarkan di Hypermarket ataupun 
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Mini market. Hal ini membuat para konsumen semakin banyak pilihan dengan 

keunggulan setiap produk relative sama. Namun keunggulan yang lebih menarik 

perhatian para konsumen ialah harga suatu produk tersebut, karena para 

konsumen akan lebih memilih produk yang sama dengan harga yang jauh 

berbeda. Jika dalam hal ini kita berbicara mengenai harga, produk Store brand 

akan lebih unggul dengan produk merek nasional,  karena itu saat ini produk Store 

brand atau Private label semakin memberikan pertumbuhan kontribusi setiap 

tahunnya. Pada dasarnya produk dengan label retail adalah produk generik 

berharga murah, namun seiring waktu mereka telah berevolusi untuk menjadi 

semakin kompetitif dengan merek nasional. Konsumen pun memperhatikan 

kualitas produk dan konsistensi nilai yang ditawarkan oleh peritel untuk seluruh 

produk store brand serta karakteristik produk. Salah satu alasan utama 

diproduksinya private label atau Store brand adalah pertimbangan yang sesuai 

dengan masing-masing karakter produk. Dengan kondisi penjualan yang beragam, 

pengetahuan pemasok atau produsen tentang kondisi pasar serta karakter produk 

perlu dievaluasi agar saat mengikuti tender yang diselenggarakan oleh peritel 

maka pemasok dapat memperoleh keuntungan optimal. Store brand semakin 

meningkat setiap tahunnya, sehingga para peritel semakin terlibat dalam peluang 

tersebut, hal ini terlihat dari survey AC Nielsen 2014 yang memperlihatkan 

perkembangan store brand yang mampu menarik minat konsumen. 
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Gambar 1.2 

Trend pembeli produk Store brand 

Sumber : AC Nielsen YTD September 2014 

 

Saat ini hampir setiap peritel menyuguhkan produk-produk Store brand, 

Namun belum banyak konsumen yang mengetahui akan produk-produk tersebut, 

kebanyakan dari mereka masih menggangap produk Store brand sebagai produk 

kedua atau pengganti. Produk-produk dengan Store brand diposisiskan sebagai 

produk yang mutunya lebih rendah dari merek nasional atau internasional 

sehingga konsumen akan lebih memilih membeli produk bermerek. Hal ini pun 

kembali lagi pada karakteristik pribadi konsumen itu sendiri, karena masing-

masing konsumen memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki niat 

pembelian suatu produk dengan karakter yang hanya karena pencitraan diri, 

dimana perilaku tersebut bertujuan bukan kepada fungsi atau kegunaan suatu 

produk melainkan melibatkan gengsi dari konsumen itu sendiri. Adapun karakter 

konsumen yang tergantung pada nilai ekonimis suatu produk, dimana niat beli 
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konsumen akan perpatokan pada kegunaan dan harga yang lebih murah, dan itu 

akan sangat mendorong konsumen uuntuk beralih ke produk store brand.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berencana melakukan 

penelitian untuk melihat apakah keterlibatan pribadi konsumen dapat 

mempergaruhi minat beli konsumen terhadap produk store brand yang ditawarkan 

oleh peritel diindonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan 

penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hanna, Gender-Guterman 

dan Shalom Levy (2013) dengan judul “Does Consumers’ personal involvement 

have an influence on store brand buying proneness?”, di mana peneliti juga akan 

menggunakan studi untuk menguji tujuh  hipotesis tersebut. 

1.2. Masalah Penelitian 

Persaingan bisnis retail semakin ketat dengan bertambahnya jumlah peritel 

yang ada di indonesia dan dengan banyaknya gerai baru yang dibuka. para peritel 

yang satu harus mampu bersaing dengan peritel yang lain untuk menarik minat 

beli para konsumen untuk berbelanja, salah satu strategi yang digunakan para 

peritel adalah meningkatkan omzet penjualan yaitu dengan mengeluarkan produk 

store brand. Dimana keberadaan store brand tersebut untuk menambah variasi 

produk yang ditawarkan peritel kepada konsumen. Masalah yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimana keterlibatan Ekonomi, Fungsional dan Simbolik dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk store brand? 

2. Bagaimana keterlibatan Brand Familiarity mempengaruhi Store brand 

Buying Intention ? 
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3. Bagaimana Pengaruh Personal Involvement (Economic,Functional and 

Symbolic) terhadap produk Brand Familiarity  

4. Bagaimana Personal Involvement (Economic,Functional and Symbolic) 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap Store brand Value For 

Money. 

5. Bagaimana  persepsi harga (Value For Money) mempengaruhi Store brand 

Buying Intention? 

6. Bagaimana Karakteristik konsumen (Market maven  dan  Stability 

tendency)  mempengaruhi Personal Involvement dalam menentukan 

pembelian suatu produk? 

7. Bagaimana pengaruh karakteristik konsumen terhadap Store brand 

Familiarity? 

8. Bagaimana Karakteristik konsumen (Market maven  dan  Stability 

tendency)  dapat mempengaruhi Store brand Value For Money ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada , maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh keterlibatan konsumen dalam pembelian produk 

Store brand dari aspek ekonomi, fungsional dan simbolik. 

2. Mengetahui dampak dari keterlibatan Store brand Familiarity terhadap 

Store brand Buying Intention 

3. Mengetahui pengaruh keterlibatan Personal Invoivement  dengan Brand 

Familiarity. 
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4. Mengetahui dampak personal involvement terhadap Store brand Value For 

Money. 

5. Mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap minat beli produk Store 

brand 

6. Mengetahui pengaruh karakteristik konsumen (Market maven  dan  

Stability tendency) terhadap Personal Involvement dalam menentukan suatu 

produk? 

7. Mengetahui pengaruh karakteristik konsumen terhadap Store brand 

Familiarity? 

8. Mengetahui pengaruh karakteristik konsumen (Market maven  dan  

Stability tendency) terhadap Store brand Value For Money  

1.4. Manfaat Penelitian 

Selain Tujuan adapun Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan, wawasan dan melatih peneliti 

untuk menerapkan beberapa teori atau ilmu yang telah didapatkan selama 

masa perkuliahan sehingga dapat memberikan informasi terkini kepada 

para pembaca selanjutnya. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam pembelian Store brand, mengetahui informasi terkini 

mengenai perkembangan retail, dan perkembangan Store brand yang terjadi 

di Indonesia sampai pada tahun 2017. 
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1.5. Pembatasan Masalah Penelitian 

Untuk mengurangi bias akibat luasnya bidang penelitian, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi dengan empat variabel Independent (Stabiity 

Tendency, Market Maven, Functional Involvement, Symbolic Involvement, 

Economic Involvement), dua variabel moderasi (Store brand Familiarity 

dan Store brand Value For Money) dan satu variabel Dependent (Store 

brand Buying Intention). 

2. Pengambilan sample akan dibatasi pada konsumen yang pernah berbelanja 

di Modern Key Account khususnya Carrefour  dan  Indomaret. memahami 

mengenai Store brand (Carrefour). 

3. Produk yang akan ditanyakan mengenai produk store brand dengan produk 

merek nasional yang ditawarkan oleh peritel, karena penelitian ini hanya 

akan melihat keterlibatan personal apa saja yang mendorong konsumen 

membeli produk store brand dari pada produk merek nasional. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang terperinci atas 

penelitian ini, maka dilakukan pembahasan secara sistematis dengan pembagian 

sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah serta sistematika 

pembahasan. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian, yakni meliputi 

Consumers’ Characteristic yang dipisahkan menjadi dua bagian yaitu stability 

tendency dan market mavens, Personal Involvement yang meliputi 

ekonomi,simbolik dan kegunaan, Store brand yang terdiri dari Familiarity,Value 

For Money and Buying Intention), dan perilaku konsumen terhadap produk store 

brand. Bab ini juga menguraikan mengenai penelitian – penelitian terdahulu yang 

dipakai sebagai acuan, dan pembentukan hipotesa. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang cera penelitian termasuk di dalamnya : desain 

penelitian, penentuan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, variabel 

penelitian dan model penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang terdiri dari 

data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang terdiri dari kuesioner, 

studi pustaka dan wawancara, metode pengambilan sampel, serta uji validitas dan 

reliabilitas yang menggunakan IBM SPSS v.22 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis dengan 

mengunakan metode statistik. Dalam bab ini mencangkup antara lain ialah 

gambaran umum objek penelitian, statistika deskriptif, hasil analisa data, hasil uji 

analisa measurement model, dan pembahasan hasil pengujian hipotesa, analisa 

hubungan antar variabel dan perbandingan penelitian terdahulu. 
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 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab empat. Dalam bab ini dibahas 

juga mengenai kesimpulan yang dianalisa dari hasil pembahasan. Selain itu 

dibahas pula implikasi manajerial dan teoritis, serta saran bagi penelitian 

selanjutnya.   




