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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan sosial budaya sebagai 

akibat dari arus perubahan global yang mendorong perubahan besar bagi seluruh 

aspek perilaku konsumen dan pemenuhan kebutuhan yang terus berkembang. 

Dewasa ini telah bermunculan berbagai macam distro yang menawarkan berbagai 

macam pakaian. Kebutuhan manusia tidak terbatas baik dalam kebutuhan jasmani 

maupun rohani. Dalam hal menjaga penampilan dapat dilakukan dengan mudah 

baik pria maupun wanita yaitu dengan mendatangi toko kaos distro yang siap 

memberikan kepuasan pada konsumen. 

Toko kaos distro yang baik harus memperhatikan kualitas produk, penentuan 

harga sesuai dengan target pasarnya, lokasi yang mudah untuk dicari serta suasana 

toko yang dapat menimbulkan persepsi yang baik bagi konsumen sehingga toko 

kaos distro tersebut memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan toko 

distro lainnya. 

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi keputusan konsumen sebelum 

memutuskan untuk melakukan pembelian di toko kaos distro yang akan ia pilih 

yang pertama adalah persepsi. Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Rino 

Sardanto dkk (2016) mendefinisikan persepsi adalah proses bagaimana seseorang 

individu menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterprestasikan stimulus ke 

dalam suatu yang bermakna dan melekat diingatannya. Kedua adalah motivasi, 
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motivasi konsumen adalah keadaan di dalam diri seseorang yang mendorong 

keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan 

(Setiadi, 2003) dalam  (D Nata Wijaya, 2018).  

Persepsi terkait dengan kualitas produk, harga sesuai dengan target pasarnya, 

lokasi yang mudah untuk dicari serta suasana toko yang nyaman. Motivasi timbul 

karena adanya kebutuhan, keinginan maupun harapan yang tidak terpenuhi dari 

konsumen. Motivasi yang ada pada diri seseorang mendorong atau mengarahkan 

sesorang tersebut melakukan suatu keputusan seperti memilih dimana seseorang 

akan melakukan kegiatan untuk mencapai keinginannya atau memutuskan untuk 

melakukan pembelian di distro kaos miko kota dumai demi tercapai tujuan dalam 

berbusana.  

Persepsi dan motivasi juga mencakup pembelajaran dan sikap konsumen 

yang merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada aspek 

psikologis. Pembelajaran dapat dievaluasikan memiliki hubungan dengan persepsi 

yang mana sesuai dengan definisi persepsi itu sendiri bahwa seseorang akan timbul 

penilaian pada suatu objek yang mana dapat menimbulkan pembelajaran sehingga 

mempengaruhi persepsi itu sendiri. Dari penilaian yang dilakukan sebelumnya, 

timbullah dorongan atau motivasi dari diri seseorang yang menjadi faktor 

penggerak ke arah tujuan yang ingin dicapai. Karena adanya tujuan yang ingin 

dicapai, sehingga membuat timbulnya sikap yang mempengaruhi seorang 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 
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Distro Kaos Miko berdiri pada tahun 2012, dalam penjualan kaos dari Kaos 

miko dapat diterima baik oleh konsumen, konsumen yang melakukan pembelian 

pada distro Kaos Miko ini adalah remaja hingga dewasa. Pada awalnya Distro Kaos 

Miko berjualan online melalui sosial media yang di dominasi pembeli dari dalam 

kota Dumai dan dari teman-teman asal Dumai yang sedang bekerja atau belajar 

diluar kota Dumai. Dan untuk saat ini Kaos Miko sudah memiliki kios kecil sebagai 

offline store dengan tetap mempertahankan penjualan melalui online. 

Kota Dumai merupakan kota Industri dan Pelabuhan, salah satu pintu gerbang 

masuknya turis mancanegara melalui pelabuhan internasional yang berhubungan 

langsung dengan Malaysia. Kota Dumai menjadi tujuan banyak turis mancanegara 

melalui Malaysia untuk masuk ke Indonesia. Untuk itu pemerintah semakin gencar 

dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang sektor pariwisata yang 

ada di kota Dumai. Kota Dumai memiliki beberapa tempat tujuan pariwisata seperti 

pelabuhan, pantai, wisata hutan bakau, hutan lindung, wisata sejarah, dan wisata 

kuliner.  

Seiring dengan meningkatnya pariwisata kota Dumai ini mendorong pemilik 

Distro Kaos Miko bernama M. Tony Iskandar untuk menjalankan sebuah usaha di 

bidang fashion yakni menjual Kaos dengan ciri khas yang ada pada Kota Dumai. 

Dimana pada setiap kaos menggunakan sablon bertemakan kota Dumai. Produk 

yang dijual Kaos Miko menggunakan bahan Cotton Combed 30s yang tidak terlalu 

tebal sehingga cocok dipakai untuk daerah yang beriklim panas. Kaos tersebut 

disablon menggunakan bahan sablon rubber yang tahan lama sehingga tidak mudah 
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tidak mudah tanggal. Kualitas Kaos miko juga sangat dijaga dengan baik  mulai 

dari proses pemilihan bahan kaos, penjahitan kaos, dan proses sablon.  

Berikut adalah daftar harga dan juga beberapa gambar produk distro kaos 

miko kota Dumai : 

Tabel 1.1 

Daftar Harga Produk Distro Kaos Miko Kota Dumai 

Produk Harga 

Kaos Lengan Pendek Rp 100.000,- 

Kaos Lengan Panjang Rp 110.000,- 

Hoodie Rp 200.000,- 
Sumber : Toko Distro Kaos Miko Kota Dumai, 2019 

 Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa harga pada produk distro kaos 

miko kota Dumai dapat dikatakan masih terjangkau bagi konsumen yang berkisar 

Rp 100.000 untuk kaos lengan pendek, Rp 110.000 untuk kaos lengan panjang dan 

juga Rp 200.000 untuk hoodie. 

Gambar 1.1 

Produk Distro Kaos Miko 

 
Sumber : Toko Distro Kaos Miko Kota Dumai, 2019 

Jumlah penjualan Distro Kaos Miko di Kota Dumai mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dengan Kaos 

Miko, maka produsen terus mengembangkan desain unik atau adanya inovasi yang 

digunakan. Jumlah penjualan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut : 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penjualan Toko Distro Kaos Miko Kota Dumai Tahun 2014 s/d 2018 

Tahun Jumlah Penjualan 

2014 250 

2015 600 

2016 800 

2017 1200 

2018 1500 
Sumber : Toko Distro Kaos Miko Kota Dumai, 2019 

Kota Dumai merupakan salah satu kota Indsutri sehingga akan banyak 

bermunculan Distro-Distro yang menawarkan beraneka produk yang dapat menarik 

konsumen. Untuk itu Distro Kaos Miko harus meningkatkan kualitas produk 

dengan harga terjangkau dan tetap mempertahankan ciri khas Distro Kaos Miko. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian ini 

dengan judul : “Pengaruh Persepsi dan Motivasi Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Distro Kaos Miko Kota Dumai”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Persepsi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Distro Kaos 

Miko Kota Dumai? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Distro Kaos 

Miko Kota Dumai? 

3. Apakah Persepsi dan Motivasi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian pada Distro Kaos Miko Kota Dumai? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap keputusan pembelian pada Distro 

Kaos Miko Kota Dumai 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian pada Distro 

Kaos Miko Kota Dumai 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi dan motivasi secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada Distro Kaos Miko Kota Dumai 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu : 

a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Persepsi 

dan Motivasi terhadap keputusan pembelian. Dan sebagai implementasi atas 

teori yang didapat pada perkuliahan dan menambah wawasan akan dunia bisnis. 

b. Bagi Pemilik Distro, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan 

dalam meningkatkan penjualan pada konsumen. 

c. Bagi pihak lain, sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan 

penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis membagi penulisan ini 

kedalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang ada hubungannya 

dengan penelitian, hipotesis, kerangka berfikir, variabel penelitian, 

pandangan islam, penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Merupakan bab metode penelitian yang berisikan mengenai lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

serta teknik pengumpulan data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab gambaran umum objek penelitian berisikan sejarah singkat 

objek penelitian, serta aktivitas dan perkembangan objek 

penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan hasil penelitian yang meliputi analisis data penambahan 

hasil penelitian serta pengujian hipotesis 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas beberapa kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan kepada pihak perusahaan. 

 


