
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang 

perindustrian dan  perdagangan nasional, telah menghasilkan  berbagai variasi 

barang atau  jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan 

informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa  dalam  

melintasi batas-batas wilayah negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan 

bervariasi, baik produksi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, 

maka dalam praktiknya perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

ekspor dan impor.  

 Impor  merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan dalam  negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah 

hampir masuk  kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. 

Kegiatan impor tidak selalu dilakukan dengan barang baru, namun impor juga 

dapat dilakukan untuk barang dalam  keadaan bukan baru atau bekas terutama 

pada sektor industri seperti salah satunya perdagangan pakaian bekas. 

Perdagangan pakaian bekas ini telah menjamur kehampir seluruh wilayah 

Indonesia. Walaupun sebenarnya barang bekas impor yang masuk ke Indonesia 

merupakan barang illegal menurut peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 
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51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor  pakaian bekas. Namun sampai 

saat ini masih berkembangnya perdagangan pakaian bekas di Indonesia. 

Tabel 1.1 : Data Jumlah Pakaian Bekas Yang Masuk ke Indonesia Pada 

Tahun 2012-2016  

No Tahun    Jumlah/Bale  

1 2012 2.332 bale press 

2 2013 2.563 bale press 

3 2014 4.352 bale press 

4 2015 5.938 bale press 

5 2016 6.814 bale press 

Sumber : Laporan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tahun 2016 

 

 Dari Tabel 1.1 diatas didapatkan laporan dari Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor 

dan ekspor, pada tahun 2012 jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia 

sebanyak 2.332 bale press, pada tahun 2013 jumlah pakaian bekas yang masuk ke 

Indonesia sebanyak 2.563 bale press, tahun 2014 jumlah pakaian bekas yang 

masuk ke Indonesia sebanyak 4.352 bale press, tahun 2015 jumlah pakaian bekas 

yang masuk ke Indonesia sebanyak 5.938 bale press dan tahun 2016 jumlah 

pakaian bekas yang  masuk ke Indonesia sebanyak 6.814 bale press,  pada tahun 

2016 pakaian bekas yang masuk ke Indonesia jumlahnya paling besar di 

bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Disimpulkan bahwa dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 pakaian bekas yang masuk ke Indonesia terus menaik. Banyak 

nya pakaian bekas yang masuk ke Indonesia didukung oleh banyaknya  pelabuhan 

tikus yang ada di Indonesia sehingga memudahkan masuknya barang impor ke 

Indonesia serta antusias dan minat konsumen yang besar terhadap pakaian bekas.   

 Adanya minat konsumen akan membuat timbulnya keputusan pembelian. 

Yang mana keputusan pembelian merupakan keputusan sebagai pemilihan suatu 
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tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Keputusan pembelian terjadi 

dimana konsumen akan benar-benar membeli produk. Konsumen akan mengambil 

keputusan membeli pakaian bekas maupun tidak membeli pakaian tersebut. 

Keputusan pembelian  dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor psikologis, 

faktor situasional, dan faktor sosial.  

 Fenomenanya bertahannya pakaian bekas hingga saat ini menunjukan 

bahwa produk tersebut mempunyai keunikan sehingga tetap diminati konsumen. 

Yang mana hal ini lah yang memicu penulis ingin mengetahui apa yang 

mempengaruhi konsumen pakaian bekas tetap memutuskan membeli pakaian 

bekas, yang terutama berasal dari dalam diri konsumen itu  sendiri ditengah 

banyaknya tawaran pakaian baru yang juga beragam model dan harganya 

terjangkau dan ditengah isu pakaian bekas yang mengandung bakteri dan Jamur. 

Faktor-faktor perilaku konsumen dalam keputusan pembelian terutama berasal 

dari dalam diri konsumen tentunya dapat diuraikan pada faktor psikologis yaitu 

persepsi sikap dan pembelajaran sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian pakaian bekas. 

 Persepsi merupakan pandangan atau penilaian konsumen terhadap suatu 

objek yang merupakan salah satu faktor dalam keputusan pembelian, persepsi 

konsumen sangatlah penting seperti pandangan dan penilaian konsumen terhadap 

pakaian bekas, yang mana pandangan setiap konsumen terhadap pakaian bekas 

berbeda-beda pada masing-masing konsumen baik dari segi manfaat, kualitas, 

maupun dari segi kesehatan, ada kosumen yang memandang pakaian bekas positif 

dan ada juga yang memandang pakaian bekas negatif atau berbahaya untuk 
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digunakan. Seperti telah beredarnya informasi bahwa pakaian bekas mengandung 

bakteri dan jamur. Untuk itu pandangan konsumen tentang suatu objek ini sangat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk.  

 Dari adanya persepsi tersebut akan membentuk sikap, yang mana sikap 

yaitu tanggapan konsumen tentang suatu objek baik disenangi maupun tidak 

disenangi secara konsisten. Sikap akan mempengaruhi seseorang dalam menilai 

suatu objek yang akan diminati dan dimiliki. Sikap konsumen terhadap produk 

juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. seperti sikap konsumen 

terhadap pakaian bekas bisa positif maupun negatif, baik disenangi maupun tidak 

disenangi secara konsisten, yang mana sikap setiap konsumen terhadap pakaian 

bekas juga berbeda-beda, tanggapan konsumen yang berbeda satu sama lain inilah 

yang akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian  masing-masing konsumen. 

 Selanjutnya pembelajaran konsumen didalam keputusan pembelian yang 

mana  pembelajaran sebagai suatu proses dimana para konsumen memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman tentang suatu produk.  Pembelajaran yang akan 

konsumen dapat bahwa konsumen memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

tentang pembelian pakaian bekas dari diri sendiri, keluarga, teman maupun media 

sosial. Yang  mana pembelajaran itu akan mereka terapkan untuk perilaku di masa 

yang akan datang. Pembelajaranlah yang membuat konsumen paham  dan 

mengenal tentang suatu objek, untuk itu pembelajaran konsumen tentang suatu 

produk juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

terhadap produk tersebut. 
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 Provinsi  Riau menjadi pusat masuknya pakaian bekas paling banyak yaitu 

Tembilahan. Tembilahan terkenal dengan pakaian bekasnya yang memiliki 

kualitas bagus. Pakaian bekas di Tembilahan biasanya disebut dengan PJ. Dan 

Penelitian ini dilakukan  di Pasar Umbut kelapa Tembilahan Hulu yang 

merupakan salah satu pasar yang ada di Tembilahan. Sebelum dilakukan 

penelitian, Penulis melakukan pra survey dengan teknik wawancara kepada 10 

konsumen yang melakukan pembelian pakaian bekas di Pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu tahun 2017. Pra Survey dilakukan pada tanggal 14 Desember 

2017, dengan tujuan untuk mengetahui alasan konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian pakaian bekas  di Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu. 

Didapatkan kesimpulan beberapa alasan yang membuat pakaian bekas begitu 

diminati masyarakat Tembilahan yaitu konsumen membeli pakaian bekas karena 

gemar dan suka bahkan telah menjadi kebiasaan konsumen membeli pakaian 

bekas. Pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapatkan 

syle yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas 

mempunyai merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. 

Disisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat 

pengeluaran  konsumen, serta pandangan konsumen bahwa pakaian bekas tidak 

kalah bagus dengan pakaian baru.  

 Selain itu banyaknya pedagang yang berjualan pakaian bekas di 

Tembilahan membuat pakaian bekas di Tembilahan  sangat mudah ditemukan 

konsumen. Data jumlah pedagang pakaian bekas di Pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 : Data Jumlah Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Tembilahan Pada 

Tahun 2017 

 

No Nama Pasar Alamat  Jumlah Pedagang 

1 Pasar Pagi Jl. Baharudin Yusuf 45 pedagang 

2 Pasar Dayang Suri Jl. Jendral Sudirman 58 pedagang 

3 Pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu 

Jl. Kayu Jati 94 pedagang 

Jumlah Pedagang 197dagang 

 Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir 

tahun 2017 

 

 Dari Tabel 1.2 di atas dilihat bahwa Pasar Pagi terdapat sebanyak 45 

Pedagang  pakaian bekas, Pasar Dayang Suri terdapat sebanyak 58 Pedagang dan 

Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu terdapat sebanyak 94 Pedagang. Pasar 

Umbut Kelapa Tembilahan Hulu merupakan tempat yang dipilih peneliti untuk 

melakukan penelitian karena di pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu paling 

banyak terdapat pakaian bekas. 

  Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap pakaian bekas yang terdapat di Pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu dengan judul penelitian  “PENGARUH  PERSEPSI, SIKAP DAN 

PEMBELAJARAN  TERHADAP  KEPUTUSAN  PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS  DI  

PASAR UMBUT  KELAPA  TEMBILAHAN HULU” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah persepsi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

pakaian bekas di pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu? 

2. Apakah sikap berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

pakaian bekas di pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu? 



 

 
 

 

 

7 

3. Apakah pembelajaran berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pakaian bekas di pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu? 

4. Apakah persepsi, sikap dan pembelajaran berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pakaian bekas di pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan yang 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pakaian bekas di pasar umbut kelapa Tembilahan Hulu.  

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pakaian bekas di pasar umbut kelapa Tembilahan Hulu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pakaian bekas di pasar umbut kelapa Tembilahan Hulu. 

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi, sikap dan pembelajaran secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pakaian bekas di pasar umbut kelapa 

Tembilahan Hulu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin di capai dari penelian ini adalah : 

1.   Bagi Pihak Pedagang  

 Sebagai bahan masukan untuk para pedagang pakaian bekas bahwa 

pentingnya persepsi, sikap dan pembelajaran terhadap keputusan pembelian 

pakaian bekas di pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu. 
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2.  Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan 

mengenai perilaku konsumen terutama dalam proses pengambilan keputusan 

dan juga sebagai sarana untuk menuangkan ilmu yang telah penulis dapatkan  

selama  perkuliahan.  

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam 

ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi dan masukan 

terhadap disiplin ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan bagi 

penelitan selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini akan di bagi dalam enam bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar  belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini mengemukakan landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian, berisikan definisi,  konsep teori, teori-teori-referensi yang 

bersumber, pandangan islam, kajian terdahulu, kerangka 

pemikiran/konsep operasional, serta hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisikan mengenai 

lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari Pasar Umbut 

Kelapa Tembilahan Hulu serta struktur dan pengurusan Pasar Umbut 

Kelapa Tembilahan Hulu. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang 

penelitian yang peneliti lakukan mengenai Pengaruh Persepsi, Sikap 

dan Pembelajaran terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas di 

Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan kemudian mencoba memberi saran yang kiranya 

bermanfaat bagi pihak pedagang pasar Umbut Kelapa Tembilahan 

Hulu dan saran untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 


