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BAB 1 

PENDAHVLUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap produk memberikan arti serta fungsi yang berbeda bagi 

individu atau konsumen. Konsumen juga menpunyai prioritas yang 

berbeda terhadap setiap produk. Pada jenis produk yang sama, konsumen 

dapat memberikan respon yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena 

adanya perbedaan keinginan serta kepentingan yang ada pada masing-

masing konsumen. 

Melihat adanya perbedaan prioritas konsumen, pemasar tentunya 

perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam menentukan pembelanjaan yang dilakukan. Perbedaan 

prioritas tentunya tidak terlalu mencolok dalam pembelanjaan barang-

barang kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena untuk barang-barang 

tersebut biasanya konsumen tidak akan melakukan terlalu banyak 

pertimbangan dalam keputusan pembelian yang dilakukan. Hal yang 

berbeda akan tampak pada pemilihan kebutuhan psikologis konsumen. 

menurut Utami (2006: 38), kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang 

terkait dengan kepuasan pribadi yang diperoleh pelanggan dari berbelanja 

atau dari memiliki suatu produk. Motivasi ini dapat berkaitan dengan 

perasaan, baik itu keindahan, gengsi, dan lain sebagainya. 
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Kebutuhan akan pakaian merupakan salah satu contoh kebutuhan 

yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perasaan konsumen pada saat akan 

melakukan pembelian. Pemilihan dalam menentukan produk fashion 

terkait dengan kepuasan serta penilaian masing-masing konsumen. 

Industri fashion di Surabaya menunjukkan perkembangan yang 

cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

berkembangnya jumlah toko atau ataupun gerai yang menjual produk 

fashion. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indocash (2009), 

pada tahun 2007, jumlah factory outlet di Surabaya hanya sebanyak 40 

outlet. }umlah ini meningkat menjadi 63 outlet pada tahun 2008. 

Sedangkan total penjualan sampai tahun 2009 mencapai Rp. 246,6 milliar. 

Dalam industri fashion, pengambilan keputusan pembelian sangat 

tergantung pada apakah konsumen merasa cocok d(:ngan apa yang 

ditawarkan oleh pemasar. Dalam industri fashion terdapat dua kategori 

barang yang ditawarkan. Hal tersebut dibedakan berdasarkan jenis kelamin 

konsumen. sehingga terdapat produk fashion untuk wanita dan produk 

fashion untuk pria. 

Terdapat dimensi lain yang juga menambah keanekaragaman 

industri fashion selain pembagian kategori fashion untuk pria dan fashion 

untuk wanita. Pendapat seorang pria mengenai suatu produk fashion 

tentunya berbeda dengan pandangan seorang wanita terhadap produk 

fashion. Maka, faktor jenis kelamin merupakan hal yang cukup 

berpengaruh dalam industri fashion. Menurut Auty & Elliot (1998) dalam 



3 

O'Cass (2000) , usia juga merupakan dimensi yang penting dalam industri 

fashion dan pengklasifikasian berdasarkan usia membl~rikan pengaruh 

yang berbeda dalam fashion industri. Kelompok usia remaja contohnya, 

tentunya memiliki pandangan yang berbeda mengenai fashion apabila 

dibandingkan dengan kelompok usia dewasa. Demikian juga kelompok 

usia dewasa dapat memiliki persepsi yang berbeda dengan kelompok 

manula misalnya. 

Keputusan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk 

fashion dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Keterikatan konsumen 

terhadap suatu objek dapat menentukan keputusan pembelian konsumen 

mengenai fashion. Hal tersebut disebabkan karena fashion dapat 

mengintepretasikan banyak hal mengenai pribadi ses.eorang. Sebagai 

contoh, melalui produk fashion yang digunakan seseorang, dapat 

mencerminkan status orang terse but, bagaimana kepribadian orang 

terse but, dan lain sebagainya. 

Keterikatan konsumen merupakan hal yang cukup penting. Hal ini 

didukung oleh O'Cass (2000) yang mengatakan bahwa "Involvement is 

potentially an important area for fashion as it often represent an important 

symbolic consumption area for customers" Maka, penting untuk 

mengkaitkan kepentingan konsumen terhadap objek tertentu dalamfashion 

industri ini. Dilihat dari sudut pan dang pemasar, keterikatan merupakan 

kunci untuk memotivasi konsumen dan juga merupakan basis yang 

fundamental untuk memahami hubungan konsumen <Ii pasar (O'Cass, 
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2000). Berdasarkan hal tersebut maka penulis melihat bahwa penting 

untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan keterikatan 

konsumen dalam industri fashion karena menurut Peter & Olson (2003: 

93), dengan memahami pengetahuan akan produk yang dibutuhkan 

konsumen dan keterikatannya, dapat membantu pemasar untuk lebih 

memahami hubungan antara konsumen dengan suatu produk, serta dapat 

digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal 

ini didukung juga oleh O'Cass (2000) yang mengatakan bahwa dengan 

meningkatkan keterikatan konsumen akan suatu objek, maka dapat 

meningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasanm. Hal ini dapat 

dilakukan dengan membuat konsumen merasa lebih nyaman dan lengkap 

apabila menggunakan produk tersebut. 

Sebagai pemasar, perlu untuk mengetahui secara pasti apa yang 

menjadi pertimbangan personal konsumen dalam melakukan 

pembelanjaan. Menurut Peter & Olson (2003: 89), beberapa keterikatan 

yang dapat dijadikan konsumen sebagai pertimbangan adalah produk atau 

merek, objek, perilaku, event, situasi, kondisi sekitar, dan lain sebagainya. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Solomon (1999: 113) 

bahwa keterikatan atau involvement seorang konsumen dapat dilihat 

melalui advertisements, products, dan purchase decision. 

Keterikatan konsumen akan suatu produk, dapat mempengaruhi 

pola konsumsi konsumen tersebut. menurut O'Cass (2000), apabila 

seorang konsumen tertarik atau memiliki keterikatan terhadap suatu 
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produk tertentu, maka konsumen tersebut akan mempunyai pola konsumsi 

yang bersifat positif terhadap produk tersebut. namun sebaliknya, apabila 

konsumen mempunyai sedikit keterikatan dengan suatu produk, maka 

cenderung tidak melakukan konsumsi. Pemasaran dalam memasarkan 

produk tentunya menggunakan iklan, sehingga dapat merangsang 

konsumen untuk dapat melakukan pembelian. Konsumen yang 

mempunyai keterikatan pada produk serta mempunyai keinginan untuk 

mengkonsumsi produk, pasti akan menaruh perhatian pada beberapa hal 

yang berkaitan dengan produk tersebut, yang salah satunya adalah iklan 

produk tersebut (Solomon, 1999: 113). Berdasarkan fungsi utama iklan, 

adalah untuk membuat konsumen melakukan pembelian, maka keterikatan 

keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk juga perlu 

diperhatikan. Pendapat tersebut diperkuat melalui pendapat Flynn & 

Goldsmith (1993),et al. dalam O'Cass (2000), yang merangkumkan 

bahwa terdapat empat keterikatan / involvement yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pemilihan serta pembelian produk fashion, 

yaitu product involvement, purchase decision involvement, consumption 

involvement, dan advertising involvement. 

Melalui empat keterikatan tersebut, dapat dilihat apakah dengan 

perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia dapat mempengaruhi industri 

fashion. Apakah dengan adanya perbedaan jenis kelamin terdapat pula 

perbedaan tehadap product. purchase decision, consumption, dan 

advertising involvement dalam fashion industri. Serta apakah dengan 
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adanya perbedaan klasifikasi berdasarkan usia, terdapat pula berbedaan 

tehadap product, purchase decision 

involvement dalamfashion industri. 

consumption, dan advertising 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kita dapat me:ngetahui bahwa 

industri fashion dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perbedaan jenis 

kelamin serta perbedaan usia konsumen. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan istilah jenis kelamin dan bukan gender karl~na penulis tidak 

menjelaskan aspek lain maupun karakteriktik seperti perasaan, emosional 

pada pria atau wanita. Peneliti mencoba untuk menggali dan menganalisis 

lebih dalam apakah perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia 

mempengaruhi product involvement, purchase decision involvement, 

consumption involvement, dan advertising involvement dalam industri 

fashion serta seberapa jauh perbedaan jenis kelamin serta perbedaan usia 

dapat mempengaruhi industri fashion dilihat melalui product involvement, 

purchase decision involvement, consumption involvement, dan advertising 

involvement. 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang telah 

dikemukakan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap product 

involvement dalam industrifashion? 
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2. Apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap 

purchase decision involvement dalam industrifashion ? 

3. Apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap 

consumption involvement dalam industrifashion ? 

4. Apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap 

advertising involvement dalam industri fashion? 

5. Apakah perbedaan usia berpengaruh signifikan terhadap 

product involvement dalam industrifashion ? 

6. Apakah perbedaan usia berpengaruh signifikan terhadap 

purchase decision involvement dalam industrifashion ? 

7. Apakah perbedaan usia berpengaruh signifikan terhadap 

comumption involvement dalam industrifashion ? 

8. Apakah perbedaan usia berpengaruh signifikan terhadap 

advertising involvement dalam industrifashion? 

9. Apakah wanita lebih mempunyai keterikatan Iebih besar dalam 

industrifashion dibandingkan dengan pria ? 

10. Apakah konsumen dengan kelompok usia yang lebih muda 

mempunyai keterikatan lebih besar dalam industri fashion 

dibandingakan dengan konsumen dengan kelompok usia yang 

lebih tua ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap 

product involvement dalam industrifashion. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap 

purchase decision involvement dalam industrifashion. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap 

consumption involvement dalam industrifashion. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap 

advertising involvement dalam industrifashion. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perbedlaan usia terhadap 

product involvement dalam industri fashion. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perbedaan usia terhadap 

purchase decision involvement dalam industrifashion. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perbedaan usia terhadap 

consumption involvement dalam industrifashion. 

8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perbedaan usia terhadap 

advertising involvement dalam industrifashion. 

9. Untuk mengetahui dang menganalisis apakah wanita lebih mempunyai 

keterikatan lebih besar dalam industri fashion dibandingkan dengan 

pria. 

10. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah konsumen dengan 

ke\ompok usia yang lebih muda mempunyai keterikatan lebih besar 
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daJam industri fashion dibandingakan dengan konsumen dengan 

keJompok usia yang Jebih tua. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mannlat : 

1. Bagi pemasar dalam industrifashion. 

Memberikan masukan informasi mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi konsumen daJam industrifashion, sebc!rapa jauh faktor

faktor tersebut dapat mempengaruhi, dan strat,egi yang dapat 

digunakan oleh pemasar untuk mengembangkan industri ini. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian diharapkan menambah informasi serta referansi bagi 

pengetahuan dan wawasan gun a memecahkan masalah. 

3. Bagi penulis 

MemperJuas wawasan serta menerapkan kemampuan dan pengetahuan, 

sekaligus memperdalam wawasan mengenai industrifashion. 


