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ABSTRAK 

 Merek merupakan nama atau istilah yang menjadi identitas 

suatu produk, sedangkan lokal menunjukan suatu tempat dimana 

produk tersebut di produksi dan dikembangkan pada suatu 

wilayah/negara. Sedangkan gaya hidup seseorang adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang diekspresikan dalam kegiatan sehari-hari, 

minat dan juga pendapatan seseorang. Masalah dalam penelitian ini 

dilakukan karna bedasarkan survey serta peneliti terdahulu masih 

banyaknya hasil penelitian  bahwa merek lokal masih kurang diminati, 

padahal merek lokal sudah banyak ditemukan di Kota Bandar 

lampung dengan banyak pilihan, harga terjangkau dan kualitas yang 

mampu bersaing dengan pakaian merek impor. 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara 

kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara 

menyebarkan kuesioner secara online melalui google form . Populasi 

dalam penelitian  ini adalah konsumen pakaian merek lokal The 

Executive di kota Bandar Lampung. Sampel yang digunakan sebanyak 

100 orang responden dan diambil dengan cara nonprobability 

sampling dengan teknik accidental sampling. Dengan bantuan alat uji 

IBM spss statistic versi 24.  

 Hasil penelitian ini menjukan bahwa : (1) merek lokal (X1) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli (Y) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis H01 diterima dan Hipotesis Ha1 di 

tolak. (2) gaya hidup (X2) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli (Y), dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha2 

diterima dan Hipotesis H02 di tolak. (3) hasil dari uji F yang telah 

dilakukan menghasilkan bahwa merek lokal dan gaya hidup bersama 

sama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli  (Y), 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha3 diterima. 

Kata Kunci : Merek Lokal, Gaya Hidup, Minat Beli Konsumen. 
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ABSTRACT 

 A Brand is a name or term that identity a product. Meanwhile, 

local refers to a place where the product is produced and developed in 

a region or country. A persons lifestyle is a persons lifestyle in the 

world which is expressed in daily activities, interest and also income. 

The problem in this study was carried out because it was based on 

survey and previous research still many assumptions the imported 

clothing brands are high quality, even though there are many local 

brands have found in the city Bandar Lampung with many choises, 

affordable price, and quality that compete with imported clothing 

brands. 

 The study employs quantitative approaches. The data used is 

the primary data by sending out a questionnaire online through Google 

form.The populationi this study is costumers clothing brands The 

Executive in Bandar Lampung city. The sample used as many as 100 

people respondent using the lemes show formula, was taken by a 

nonprobabilty sampling The data analysis used is a linear regression 

analysis multiple and using IBM spss statistic version 24.  

 The results of this study indicate is : (1) local brands (X1) by 

partially affect to buying interest (Y) based on the output table, so it 

can be concluded that the hypothesis H01 is accepted and hypothesis 

Ha1 rejected. (2) gaya hidup (X2) by partially is significant effect on 

buying interest (Y), and can be concluded that the hypothesis Ha2 is a 

accptedand hypothesis H02 rejected. (3) The result of the F test have 

shown that local brand and lifestyle simultaneously significant affect 

buying interest , Then it can be concluded that the hypothesis ha3 is 

accepted. 

Keywords : local brand, lifestyle, and buying interest. 
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MOTTO 

                           

                           

“ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). “ 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (27). 

( QS. Al-Isra : 26-27)  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Penegasan Judul 

  Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut dan 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terkait 

penegasan judul skripsi ini. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi salah 

penafsiran dan kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul skripsi ini. 

Oleh karna itu, adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Merek 

Lokal dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Konsumen Pakaian di 

Kota Bandar Lampung (Studi pada Konsumen Pakaian The Executive 

Kota Bandar Lampung)” Maka penulis menjelaskan istilah-istilah 

yang terkandung dalam judul skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Suatu daya yang timbul dari (orang, benda) yang ikut membuat 

watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2.  Merek Lokal 

 Merupakan nama, istilah, tanda, symbol rancangan atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut yang dimaksud kan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual dan untuk 

membedakan dari produk pesaing. Merek lokal yang dimaksud 

Adalah sebuah merek atau produk yang dikembangakan maupun di 

promosikan pada suatu wilayah yang relative kecil serta 

mencangkup merek yang berasal dari Negara setempat/lokal dan 

dimiliki oleh orang/perusahaan lokal.
2
 

3. Gaya Hidup 

Adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam 

aktivitas, minat dan opini nya. Dalam arti bahwa secara umum 

gaya hidup seseorang dapat dilihaat dari aktivitas rutin yang dia 

lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal di sekitar 

                                                 
  1 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: 

gramedia pustaka utama.2011). 58 

  2 Kussudyarsana. (2016) .“Persepsi Kosumen Atas Merek Lokal dan Asing 

Pada Kategori Produk Hedonik dan Ultilitarian. Jurnal Managemen dan Bisnis, hal 

48. 



 

 

 

2 

nya dan seberapa jauh dia peduli dengan hal itu dan juga apa yang 

dia pikir kan tentang diri nya dan juga dunia luar.
3
 

4. Minat Beli 

Merupakan bagian dari komponen prilaku konsumen dalam sikap 

mengkomsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan pembeli benar-benar di laksanakan.
4
 

5. The Executive 

Merupakan merek pakaian asli Indonesia  yang memulai 

perjalanannya sebagai merek karir pada tahun 1984, The Executive 

telah berkembang menjadi merek fashion terkemuka saat ini. The 

Executive memenuhi aspirasinya atas aspirasi internasional dengan 

standarisasi kualitas internasional, mempertahankan prestisenya 

atas distribusi massal di seluruh Indonesia. Sekarang tersedia di 60 

toko berdiri bebas dan lebih dari 100 counter di department store 

terkemuka. Dengan harga terjangkau yang tajam, The Executive 

menawarkan nilai terbaik dari pakaian fashion.
5
 

6. Bisnis Syariah 

Bisnis artinya kegiatan atau usaha jual beli guna mendapatkan laba 

atau keuntungan. Sedangkan syariah artinya segala sesuatu sesuai 

dengan ajaran Islam. Jadi bisnis syariah merujuk pada arti jalan 

nya interaksi baik penciptaan, sistem penawaran atau kegiatan 

usaha untuk menghasilkan laba tidak boleh ada hal-hal yang 

bertentangan dengan kesepakatan dan standard muamalah Islam.
6
 

 

  Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa 

maksud judul penelitian ini adalah akan menelaah secara 

mendalam mengenai “Pengaruh Merek Lokal dan Gaya Hidup 

Terhadap Minat Beli Konsumen Pakaian di Kota Bandar Lampung 

(Studi Pada Konsumen Pakaian The Executive )”. 

 

                                                 
  3  Angga Sandy Susanto, “Membuat Segmentasi Berdasarkan Life Style 

(Gaya Hidup)”. Jurnal JIBEKA, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2013), h. 1. 

  4  Thamrin Abdullah, “Manajemen Pemasaran”,  ( Depok : PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), h.142. 

  5 https://theexecutive.co.id/company-profile 

  6  Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Marketing Syariah, 

(Bandung ; Mizan, 2006), 26-27. 
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B. Latar Belakang Masalah 

   Terbentuknya pasar global memungkin kan para perusahaan 

dari seluruh dunia bebas memasuki pasar domestik, sehingga tersedia 

banyak pilihan bagi konsumen untuk membeli produk dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Sebagai konsumen 

masyarakat dituntut untuk lebih cermat memilih dan pintar dalam 

menghadapi setiap produk yang dipasarkan agar dapat memilah antara 

kebutuhan dan keinginan. Ciri dan daya tarik pada suatu produk dapat 

dilakukan dengan pemberian merek, dan pemberian merek yang tepat 

dapat menambah citra/nilai positif suatu produk. Sehingga merek 

merupakan atribut produk yang sangat penting dan dapat 

mempengaruhi aktivitas pemasaran dari suatu perusahaan.
7

 Merek 

merupakan sebuah ciri khas dari perusahaan untuk mengenalkan 

produk-produknya melalui berbagai kegiatan pemasaran, karena 

sebuah merek akan selalu melekat pada konsumen apabila kepuasan 

pelanggan telah mencapai tingkat maksimal.  

   Khususnya di kota Bandar lampung fashion kini menjadi 

perbincangan di kalangan remaja dan dewasa, hal ini disebabkan 

karena fashion kini menjadi kebutuhan yang sangat melekat 

dikehidupan manusia, selain untuk melindungi, fashion kini digunakan 

untuk menunjang penampilan. Di dalam sebuah merek tentunya 

terdapat unsur ekuitas merek yang mendorong konsumen untuk 

membeli suatu produk. Dengan munculnya berbagai merek pakaian 

lokal di Bandar Lampung  antara lain : Oraqle, The executive, This is 

April, Gaudi, Hardware Cloting dll semakin meluas menyebabkan 

banyaknya pesaing dengan produk yang serupa. Salah satu merek 

lokal yang ada di Bandar lampung adalah The Executive, industri 

yang menciptakan kualitas dan keunikan produknya yang fokus pada 

segmen pria dan wanita dan memiliki kelebihan sendiri, The executive 

juga tidak hanya fokus terhadap fashion wanita saja namun juga 

bergerak dan menciptakan produk pakaian dan aksesoris untuk pria 

dengan harga yang terjangkau dan tajam. Dengan memulai 

perjalanannya sebagai merek pada tahun 1984 The Executive telah 

                                                 
  7  Darmawan, Didit, Setyaningsih, “Pengaruh Citra Merek Terhadap 

Efektivitas Iklan” Jurnal Media Mahardika, 2004, vol. 2 no.3 h. 41-49 
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berkembang menjadi merek fashion terkemuka saat ini dengan 

memenuhi aspirasinya atas aspirasi internasional dan mempertahankan 

prestasinya atas distribusi di seluruh Indonesia. Sekarang tersedia 60 

toko dan lebih dari 100 counter di department store terkemuka dengan 

harga yang terjangkau dan tajam. The Executive sangat mendukung 

gerakan untuk bangga memakai produk lokal dengan mengunggah 

tagar #banggalokal di sosial media dan di setiap toko The Executive. 

Saat ini The Executive sedang bersiap melebarkan sayap nya di pasar 

dunia dan bersaing dengan merek pakaian luar negeri. 

Tabel 1 

TOP BRAND AWARDS 2020 

 

Sumber : web topbrand-award. 

   Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukan bahwa pada tahun 

2020 The Executive menduduki peringkat pertama pada kategori 

pakaian kerja wanita dan juga kategori jas dan blazer mengalahkan 

brand luar negeri seperti zara dan mango dalam penghargaan Top 

Brand Award. Top Brand Awards adalah sebuah penghargaan 

terhadap merek yang banyak ditunggu-tunggu perusahaan di Indonesia 

serta merupakan penghargaan merek paling berpengaruh di Indonesia. 

Dalam bahasa konsumen merek peraih top brand adalah merek yang 

paling dikenal oleh konsumen Indonesia  serta banyak di beli oleh 

konsumen. 

   Namun Menurut lembaga survey Frontier, mengungkapkan 

bahwa konsumen Indonesia memiliki sepuluh karakter, salah satunya 

PAKAIAN KERJA WANIT 

 BRAND TBI  2020 

TheExecutive 23.5% Top 

Mint 17.5% Top 

Zara 16.1% Top 

Mango 10.6%  

Saint Laurent 8.9%  

JAS DAN BLAZER 

BRAND TBI  2020 

The Executive 24.7% Top 

CardinalFemme 23.3% Top 

Mango 17.0% Top 

Zara 11.7%  

Minimal 5.2%  



 

 

 

5 

adalah menyukai produk bermerk Asing.
8
 Bahkan menurut desainer 

kondang Ali Charisma, merek lokal masih kalah saing dengan brand 

luar Internasional di negeri sendiri. Menurut ketua Indonesia Fashion 

Chamber (IFC) menuturkan bahwa 60% konsumen Indonesia lebih 

suka membeli berbagai produk luar negeri daripada produk buatan 

Indonesia serta mengakui bahwa produk asing memiliki kualitas yang 

baik.
9
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmaji mengemukakan 

bahwa penduduk Indonesia cenderung lebih suka mengkomsumsi 

produk impor dan menghindari pemakaian produk dalam negeri, hal 

ini terjadi karena kebanyakan konsumen banyak melakukan kegiatan 

konsumsinya demi penentuan identitas diri mereka, mereka mengejar 

tren yang sedang tumbuh di masyarakat dan status diri tersebut hanya 

bisa ditemukan dengan menkonsumsi banyak produk yang dianggap 

bisa mengangkat derajat identitas dirinya.
10

 Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kuncoro bahwa fenomena pemasaran di 

Indonesia memperlihatkan bahwa produk dari luar negeri masih 

mendominasi pasar Indonesia.
11

 Membangun merek lokal tidak 

mudah untuk dilakukan. Terdapat hambatan internal maupun 

eksternal. Dari sisi eksternal munculnya merek global dengan 

kekuatan pemasaran global dan di sisi internal pada umumnya 

pemasar lebih menyukai merek-merek yang sudah terkenal untuk di 

pasarkan ataupun menggunakan merek asing guna memikat 

konsumen.
12

 Di dukung oleh penelitian  Khasali pada negara 

berkembang termasuk indonesia merek lokal (lokal brand) biasanya di 

identikan dengan harga yang murah. Dengan daya beli yang tidak 

sekuat Negara maju, pemasaran di Negara berkembang mempunyai 

kecendrungan untuk memainkan variabel harga sebagai komponen 

                                                 
  8  Muchammad Saifuddin, „‟Pengaruh Perbedaan Iklan Merek Lokal dan 

Iklan Merek Asing Terhadap Prilaku Pembelian Masyarakat di Surabaya‟‟, Vol.3, 

nomor 1, Juli 2016, hal7. 

  9 Cnbcindonesia.co.id  

  10  Atmaji, E. (2004). Analisis Impor Indonesia. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan, 9(1), 33-46. 

  11  Kuncoro, M. (2013) Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator 

Ekonomi, hal 29. 

  12 Kussudyarsana. (2016) .“Persepsi Kosumen Atas Merek Lokal dan Asing 

Pada Kategori Produk Hedonik dan Ultilitarian. Jurnal Managemen dan Bisnis, hal 

48. 
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utama. Akibatnya merek lokal ditempatkan oleh masyarakat Negara 

tersebut sebagi produk kelas dua.
13

 Serta Sejumlah riset empiris 

melaporkan bahwa merek-merek global lebih disukai dibandingkan 

merek-merek lokal, setidaknya di segmen kalangan-kalangan 

tertentu.
14

  

   Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia 

yang diekspresikan dalam kegiatan sehari-hari, minat dan juga 

pendapatan seseorang, gaya hidup menggambarkan seseorang secara 

keseluruhan dalam berinteraksi dengan lingkungan nya. Gaya hidup 

yang semakin tahun semakin modern sangat mempengaruhi konsumsi 

pada produk pakaian, salah satu produk yang tidak hanya digemari 

oleh generasi muda saja. Produk pakaian yang digemari saat iniadalah 

produk dengan desain yang unik, menarik, bahkan jumlah produk 

yang terbatas atau lebih dikenal limited edision. Gaya hidup seseorang 

dapat dilihat dari apa yang  seseorang senangi dan disukai, gaya hidup 

ditunjukan oleh prilaku tertentu sekelompok orang ataupun 

masyarakat yang menganut nilai-nilai tata hidup yang dapat di bilang 

menyerupai. Gaya hidup juga dapat ditunjukan dengan melihat pada 

pendapataan nya terhadap obyek tertentu. Pada ere gaya hidup saat ini, 

penampilan diri menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-

hari, tubuh menjadi bagian dari memperindah gaya hidup. Oleh karna 

itu pada masa dan era saat ini banyak munculnya industry-industri 

yang mendukung permasalhan gaya hidup  salah satunya industry 

penampilan (pakaian). Kegiatan berbelanja suatu produk itu sendiri 

sudah berkembang menjadi suatu gaya hidup dan berubah menjadi 

kebutuhan bagi manusia. Kegiatan berbelanja juga telah berkembang 

menjadi suatu hal yang lebih kompleks dalam pemuasan kebutuhan 

hidup manusia sekalipun barang yang dibeli merupakan barang yang 

tidak dibutuhkan/diperlukan sama sekali. Belanja secara tidak sadar 

membentuk impian dan kesadran semu pada konsumen yang pada 

                                                 
  13 Khasali, Rheinald (2003), “Fenomena Pop Marketing Dalam Konteks 

Pemasaran di Indonesia,” Usahawan dan Manajemen, no.9, Vol XXXII 

(September):3:14. 

  14 Steekamp, J.B.E.M.; Batra and D.L. Alden.2003. How Perceived Brand 

Globalness Creates Brand Value. Journal of Internacional Business Studies, hal 34. 
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akhirnya memicu munculnya pola hidup konsumtif yang tidak ada 

habisnya. 

   Penelitian yang dialkukan oleh Vidi Yuan Vici dalam 

penelitian nya menghasilkan bahwa secara parsial gaya hidup 

memiliki pengaruh negative terhadap minat beli konsumen pakaian 

wanita di Medan. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Chindy 

Lyani menghasilkan bahwa secara parsial gaya hidup tidak memiliki 

pengaruh signifikan tethadap minat beli konsumen. 
15

 Serta penelitian 

yang dilakukan oleh Riska Latipah et al, berdasarkan hasil penelitian 

dan pengelolaan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 

for windows versi 20.0 menghasilan bahwa gaya hidup berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap minat beli. Hal ini berarti semakin 

tinggi gaya hidup makan semakin menurun minat beli konsumen 

terhadap pembelian sandal dan sepatu bata.
16

. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Cindy Purnama sari menyimpulkan dalam 

penelitian nya bahwa pengaruh hijabers community dan gaya hidup 

secara simultan berpengaruh terhadap minat beli jilbab pada merek 

Elzatta.  
17

 

   Pada dasarnya Gaya hidup juga diatur dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Gaya hidup dalam perspektif islam merujuk pada kehidupan 

sejahtera dan memperoleh falah. Perilaku seseorang tentu saja 

digambarkan oleh gaya hidupnya. Seseorang dengan gaya hidup 

syariah terdapat dalam Q.S Al-Furqan ayat 67: 

                  

       

                                                 
  15 Chindy Lyani (2019).  “Pengaruh Augmented Reality dan Gaya hidup 

Terhadap Minat Beli Konsumen(Survei Eksperimental pada Ibu Rumah Tangga).  

  16  Riska Latipah., Lili Karmela Fitriani., Rina Masruroh. “Pengaruh 

Asosiasi Merek, Persespsi Kualitas dan Gaya Hidup Terhadap Minat beli Sandal dan 

Sepatu Bata Cabang Kuningan”. Vol . 13. No. 3 (2017). Hal. 165. 

  17 Cindy Purnama Sari, “Pengaruh Hijabers Community dan Gaya hidup 

terhadap Minat Beli Jilbab Merek Elzatta” . hal 12. 
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67. dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) 

di tengah-tengah antara yang demikian. 

   Dalam islam setiap manusia harus bisa menyeimbangkan 

dalam membelanjakan biaya hidup yang mereka keluarkan dimana 

semuanya tidak boleh berlebih lebihan dalam pengeluaran dan juga 

tidak kikir dalam membelanjakan hartanya. Gaya hidup bisa 

mempengaruhi untuk tidak bisa membedakan kebutuhan skunder, 

seperti hal ketika seseorang menjadikan sandangan sebagai kebutuhan 

primer dari pada kebutuhan lain nya.  

  Pada umumnya minat beli konsumen dipengaruhi oleh banyak 

faktor antara lain mutu suatu produk, citra merek, perseps harga, 

lokasi, promosi ,kepercayaan serta kualitas pelayanan. Pengambilan 

objek  The Executive dalam penelitian ini dilakukan karna bedasarkan 

peneliti terdahulu masih banyaknya anggapan bahwa merek pakaian 

impor lebih berkualitas, padahal merek dalam negeri mampu bersaing 

dengan produk impor dan terdapat beberapa merek ternama asli 

Indonesia yang masih sering dianggap bahwa merek tersebut 

merupakan produk impor. Berdasarkan hal tersebut sangat menarik 

untuk diteliti dengan penelitian yang berjudul  “Pengaruh merek 

lokal dan gaya hidup terhadap minat beli konsumen pakaian di 

Kota Bandar Lampung’ (studi pada kosumen pakaian The 

Executive).” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas 

kemudian agar penelitian ini dapat dilakukan maka peneliti perlu 

dibatasi variabelnya. Pembatasan masalah ini dilakukan agar 

menghindari adanya penyimpangan maupun perlebaran pokok 

masalah dan juga agar penelitian ini lebih terarah sehingga tujuan 

dalam penelitian ini dapat tercapai. Beberapa batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merek 

lokal, gaya hidup dan minat beli. 
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2. Penelitian ini dilakukan di kota Bandar Lampung dan 

difokuskan kepada konsumen pakaian The Executive. 

3. Penelitian ini memfokuskan pada konsumen rentang usia 15- 

lebih dari 40 tahun di Kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah   

1. Apakah merek lokal berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen pakaian di kota Bandar Lampung ? 

2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen pakaian di kota Bandar Lampung? 

3. Apakah merek lokal dan gaya hidup secara simultan 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen pakaian di kota 

Bandar Lampung? 

4. Bagaimana merek lokal dan gaya hidup terhadap minat beli 

konsumen pakaian dalam persepektif bisnis syariah? 

 

E. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah yang di jelaskan sebelumnya 

maka tujuan dalam  penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh merek lokal terhadap minat beli 

konsumen pakaian di kota Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap minat beli 

konsumen pakaian di kota Bandar Lampung 

3. Untuk mengetahui pengaruh merek lokal dan gaya hidup 

secara simultan berpengaruh terhadap minat beli konsumen  

pakaian di kota Bandar Lampung 

4. Untuk menjelaskan merek lokal dan gaya hidup terhadap 

minat beli dalam persepektif bisnis syariah. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis :  

a. Pembahasan yang telah diuraikan diatas, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai 

Pengaruh Merek Lokal dan Gaya Hidup  Terhadap Minat 

Beli Konsumen Pakaian di Kota Bandar Lampung. Serta 
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wawasan di bidang fashion dan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan sekaligus rujukan pada konsumen yang 

akan membeli pakaian The Executive Kota Bandar 

Lampung.  

b. Dapat menjadikan bahan untuk refrensi, pemikiran dalam 

keputusan pembelian pakaian baru.  

2. Secara  Praktis :  

a. Bagi Penulis 

 Sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran dan 

pengetahuan dalam menerapkan teori yang ada dengan 

keadaan yang sebenarnya dan berguna sebagai syarat 

akademi untuk menyelesaikan Serata 1 jurusan 

manajemen bisnis syariah di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. .  

b. Bagi Pembaca 

 Sebagai sarana informasi untuk mengetahui adakah 

pengaruh merek lokal, serta gaya hidup terhadap minat 

beli pakaian di The Executive serta mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya dan juga memberikan informasi guna 

mengetahu dam memahami merek branded dan merek 

lokal. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Penelitian terdahulu merupakan kumpulan  dari hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu itu 

sendiri. Dari penelitian yang pernah dilakukan terdapat beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan variabel yang penulis teliti. 

Berdasarkan hasil tinjauan berbagai literature, maka dibawah ini 

disajikan beberapa penelitian yang relevan dengan peneliti ini, 

diantaranya: 

1. Rahmawati Setyaningsih, Sayudi Mangunwuharjo, Harry 

Soesanto (2017) 

Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ekuitas Merek Untuk Meningkatkan Minat 

Beli Ulang.” Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : 
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a) Pesepsi Negara asal memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekuitas merek ,  

b) Promosi penjualan memiliki nilai positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek,  

c) Lingkungan fisik tidak memiliki pengaruh terhadap 

ekuitas merek, 4. Ekuitas merek memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat repatronage. 

2. Muchammad Saifuddin (2016) 

Dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perbedaan Iklan 

Merk Lokal dan Iklan Merek Asing Terdahap Prilaku 

Pembelian Masyarakat di Surabaya.” Hasil penelitian ini 

menghasilkan bahwahasil analisa bahwa jenis brand name 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap atas merk 

dan niat beli, dan merk asing memiliki rata-rata lebih besar 

daripada merk lokal sehingga dapat diketahui bahwa merk 

asing memiliki pengaruh lebih besar d banding merk lokal 

baik dari sikap atas merk dan niat beli. 

3. Salehudin, Imam (2016) 

Penelitian yang berjudul “100% Cinta Indonesia,: Role of 

Government Campaignn to Promote Local Product in 

Indonesia”. Dengan metode Kuantitatif menghasilkan bahwa 

secara parsial sikap konsumen dan etnosentrisme konsumen 

berpengaruh positi dan signifikan terhadap kesedian membeli 

produk lokal Indonesia. 

4. Rumbiati dan Heriyana (2020) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup dan 

Kemudahan Terhadap Minat Beli Mahasiswa Dalam 

Berbelanja Online.” Dalam penelitian nya menghasilkan 

setelah dilakukan uji Regresi berganda dan anova untuk 

mengetahui variabel independen dan dependen. Hal tersebut 

menunjukan bahwa gaya hidup dan kemudahan memiliki 

pengaruh positif terhadap minat beli mahasiswa dalam 

berbelanja online. Nilai variabel gaya hidup sebesar 0.223 

artinya, jika gaya hidup meningkat sebesar satu persen maka 

minat beli mahasiswa dalam berbelanja online akan 

meningkat sebesar 0.223. dari nilai T hitung didapatkan nilai 
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sinifikan sebesar 0.000< alpha (0.05). artinya gauya hidup 

berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa dalam berbelanja 

online baik secara  

parsial maupun simultan. 

5. Kamaluddin, Muhajirin (2018) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap 

Minat Beli Konsumen Dalama Berbelanja Online (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa STIE BIMA). Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan gaya hidup 

terhadap minat beli konsumen dalam berbelanja online 

dibuktikan dari t hitung sebesar 5.004 > 1.67 dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

6. Dhianita Yasmin et al, (2022) 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan PLS, dapat 

diperoleh bahwa pengaruh gaya hidup terhadap minat beli 

diperoleh hasil bahwaIvariabel gaya hidup berpengaruh 

signifikan. Hal tersebut menandakan semakin positif gaya 

hidup seseorang maka semakin menimbulkan atau mendorong 

minat beli, dengan demikian gaya hidup konsumen dapat 

dilihat dari bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan 

nilai-nilai yang dianut untuk memuaskan kebutuhan sehingga 

akan menimbulkan minat beli. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika 

secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

 masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

 tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

 yang relevan, serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

 Bab ini berisi tinjauan umum tentang landasan teori yang 

 didalamnya menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen, 

 penjelasan merek lokal, gaya hidup dan minat beli, ketekaitan 

 antara merek lokal, gaya hidup dan minat beli serta penjelasan 
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 dari kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, 

 pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

 pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen 

 penelitian, analisis statistic deskriptif, uji validitas dan 

 reliabilitas data, uji prasyarat analisis serta uji hipotesis. 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Bab ini menjelaskan tentang analisis desktriptif serta analisis 

 data hasil penelitian, juga pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi tentang simpulan yang menguraikan jawaban 

 atas permasalahan pada rumusan masalah dan rekomendasi 

 berdasarkan hasil analisis untuk pengetahuan bagi pihak yang 

 terkait. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

 Konsumen adalah salah satu unit pengambil keputusan dalam 

ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan keputusan dari 

berbagai barang atau jasa yang dikonsumsikan. Analisa ekonomi ingin 

mengetahui sejauh mana kepuasan yang diperoleh konsumen dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa
18

. 

 Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seorang 

atau perilaku yang ditunjukan dalam mencari, membeli, 

menggunakan, menilai dan menentukan produk, jasa dan gagasan
19

. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan studi 

tentang bagaimana pembuat keputusan, baik individu, kelompok, 

ataupun organisasi, melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 

mengkonsumsinya. 

Ada beberapa hal penting dari definisi di atas perilaku konsumen 

adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yaitu : 

a. Tahap perolehan : mencari ( searching ) dan membeli ( 

purchasing ) 

b. Tahap konsumsi : menggunakan ( using ) dan mengevaluasi 

(evaluating) 

c. Tahap tindakan pasca beli : apa yang dilakukan oleh 

konsumen setelah produk itu digunakan atau di konsumsi. 

 

2. Teori prilaku konsumen dalam perspektif islam 

   Prilaku setiap konsumen tentunya ada perbedaan antara 

konvensional dengan perspektif islam. Komsumsi bukan hanya 

sekedar pemenuhan kebutuhan hidup individu namun prilaku 

konsumen dalam perspektif islam menekankan kepada ketiga hal yang 

penting, yaitu: 

                                                 
  18 Masyhuri, Ekonomi Mikro, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 24 

  19 Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Indeks, 2008), hal. 

G-13 
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a Seimbang dalam komsumsi, komsumsi yang dilakukan ialah 

pembelanjaan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang 

seimbang baik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan 

kepentingan di jalan Allah SWT. Lukman hakim menjelaskan 

bahwa Pembelanjaan harta di jalan Allah SWT, sebagian 

balasnya akan digantikan dengan surga bahkan Allah SWT 

akan melipatgandakan nya, sebaliknya Allah SWT juga 

mengharamkan orang yang pelit harta. Ini yang dimaksud 

keseimbangan dalam berkomsumsi yang terdapat dalam Al-

Qur‟an sehingga tercermin sifat keadilan sebagaimana 

terdapat dalam Q.S Al-Isra‟ (17:29) : 

 

                

              

29. dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya[852] 

karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. 

[852] Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula 

terlalu Pemurah. 

  Ajaran islam menganurkan agar individu berpola 

komsumsi dan menggunakan harta secara wajar dan 

seimbang. Dikatakan wajar dan seimbang yakni apabila 

terletak ditengan-tengah, antara kekikiran dan pemborosan. 

Prilaku seimbang ini sangatllah diperlukan mengingat apabila 

tidak diterapkan akan membuat pola komsumsi menjadi tak 

terarah dan menyimpang dari ajaran islam.
20

 

b Membelanjakan harta dengan baik dan pada bentuk yang halal 

Konsep islam mengenai halal dan haram terkait dengan 

kegiatan ekonomi manusia meliputi produksi dan komsumsi. 

Menurut Idri Membelanjakan harta untuk komsumsi haruslah 

                                                 
  20  Lukman Hakim. 2012, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Surakarta : 

Penerbit Erlangga hal 21.  
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berdasarkan pendapatan atau angaran yang diperoleh secara 

baik serta pembelanjaan nya haruslah pada bentuk-bentuk 

yang halal jauh dari segala unsur perjudian serta penipuan 

yang meliputi dari bahan baku, proses produksi, manajemen, 

hasil produksi sampai dengan proses distribusi dan komsumsi 

yang dilakukan haruslah dalam kerangka halal. Sebagaimana 

terdapat dalam Q.S Al-Maidah (5:88) ; 

 

                    

        

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada 

Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
21

 

c Larangan bersikap Isra>f dan Tabz}ir 

Larangan bersikap Isra>f dan Tabz}ir merupakan salah satu 

prinsip dasar dari komsumsi. Al-Qur‟an menyebut kaum 

muslimin sebagai umat pertengahan dan menganjurkan 

berprilaku komsumsi sesuai dengan prinsip kesederhanaan 

dan keseimbangan. Harta maupun makanan, sikap 

pertengahan adalah sikap utama jika ditilik dari bidang 

komsumsi. Baik „kurang dari semestinya‟ (yakni kikir 

maupun) „lebih dari semestinya‟ (yakni berlebihan) dilarang.  

Dalam bidang prilaku ekonomi dan psikologi ekonomi, 

prilaku konsumen merupakan bagian perkembangan dari 

psikologi konsumen dalam penelitian yang merupakan 

perluasan dalam pengambilan keputusan konsumen. Prilaku 

konsumen muslim dipengaruhi oleh keberkahan. Prilaku 

konsumen muslim dalam mengkomsumsi barang ditentukan 

oleh intensitas berkah yang terdapat dalam barang atau jasa 

bukan terletak pada masalah harga. Dalam hal komsumsi 

                                                 
  21  Idri, Hadist Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi : Jakarta ; 

Prenadamedia Group.  
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kebutuhan, Islam melarang perbuatan yang melampaui batas. 

Islam mengajarkan agar dalam konsumsi seorang konsumen 

muslim mengutamakan prinsip kesederhanaan, yakni prilaku 

konsumsi sampai tingkat minimum (standard) dengan tujuan 

dapat mengekang bahwa nafsu dan  keinginan berlebihan. 

Dalam Al-Quran Q.S A-A‟raaf (7:31) ditegaskan : 

                

               

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

  Prilaku berlebihan merupakan prilaku yang hanya 

diperuntukan hawa nafsu semata. Pencapaian maslahah 

merupakan tujuan dari syariat islam. 

 

3. Teori Manajemen Pemasaran. 

a. Manajemen Pemasaran 

  Manajemen menurut Stoner adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha paa anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
22

 Pemasaran berhubungan 

dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

masyarakat. Salah satu definisi pemasaran terpendek adalah 

“memenuhi kebutuhan secara menguntungkan”.
23

 Sasaran dari 

pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan 

nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan 

produk dengan mudah, mempromosikan secaraefektif serta 

                                                 
  22  Ma‟ruf Abdullah, Manjemen Komunikasi Periklanan, (Yogyakarta: 

Aswaja, 2016), h.1 

  23 Kotler Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, Jilid 1, (Indeks;2007),h 6 
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mempetahankan pelanggan yang sudah ada dengan  tetap 

memegang prinsip kepuasan pelanggan. Oleh karna itu, 

pemasaran harus dikelola dengan sistematik agar tujuan 

pemasaran dapat tercapai sesuai dengan target perusahaan. 

Menurut Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manjerial 

dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan perukaran nilai 

dengan yang lain.
24

 Sedangkan menurut American Marketing 

Asosiasi (AMA) menyatakan bahwa pemasaran adalah proses 

perencanaa, dan pelaksanaan rencana penetapan harga, promosi, 

dan distribudi dari ide-ide, barang-barang dan jasa-jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan 

individual dan organisasi.  

 Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak 

dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang cara-cara 

untuk mencapai respon yang diinginkan pihak lain. Karena kita 

memandang manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam 

memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan 

dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller 

adalah suatu analisis, perencanaan, pelaksanaan serta control 

program-program yang telah di rencanakan dalam hubungan 

pertukaran-pertukaran yang diinginkan terrhadap konsumen yang 

dituju untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama. 

 Dalam islam, pemasaran adalah bentuk muamalah yang 

dibenarkan sepanjang dalam segala proses transaksinya 

terpelihara hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. 

Menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula 

mendefinisikan pemasaran syariah adalah sebuah disiplin strategi 

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan 

value dari insiator kepada stalkholder nya, yang dalam seluruh 

                                                 
  24 Philip Kotler dan Gray Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi 12, 

Jilid 1, (Jakarta: Erlangga,2008). h. 6 
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posesnya sesuai dnegan akad da prinsip-prinsip muamalah dalam 

islam.
25

 

 

B. Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam 

a. Prinsip Tauhid/Keesaan 

 Dalam  islam keesaan/tauhid merupakan landasan 

yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah 

seorang muslim untuk menjalankan fungsi kehidupannya 

yang selalu pada keridhoan Allah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Maka dari itu sebagai pelaku bisnis 

seharusnya tidak menyepelekan kewajiban kepada Allah 

SWT.  

b. Prinsip Kehendak Bebas 

 Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai 

etika bisnis islam. Kehendak bebas berarti kemampuan 

bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai 

dengan parameter ciptaan Allah SWT.  

c. Prinsip Keseimbangan/Keadilan  

 Dalam islam keadilan sebagai prinsip yang 

menujukan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan 

keterusterangan yang meupakan nilai-nilai moral yang 

ditekankan dalam  Al-Quran.  

 

C. Merek Lokal 

1. Pengertian Merek Lokal 

   Pengertian merek merupakan nama, istilah, tanda, 

symbol rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang 

dimaksud kan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seseorang atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari 

produk pesaing. Secara definisi merk adalah nama atau istilah 

(term), tanda (sign), simbol atau kombinasi yang menjadi identitas 

dari suatu produk.
26

  Merek merupakan salah satu faktor terpenting 

                                                 
  25  Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Maketing, 

(Bandung:Mizan, 2006), h. 62. 

  26Philip kotler, “Manajemen Pemasaran Edisi Milenium”( Jakarta, Alih 

Bahasa Benyamin Molan, 2000), h. 460 
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dalam kegiatan pemasaran karena kegiatan dalam memperkenalkan 

dan menawarkan produk maupun jasa tidak terlepas pula dari nama 

merek yang diandalkan. Dalam  hal ini berarti bahwa merek itu 

tidak dapat berdiri sendiri. Merek harus sesuai dengan komponen 

proses pemasaran lain nya. Selain itu pengertian merek bukan 

hanya sekedar susuatu yang dapat menampilkan nilai 

fungsionalnya melaikan juga dapat memberikan nilai tertentu 

dalam lubuk hati atau benak konsumen.
27

 Merek memiliki 

beberapa peran bagi perusahaan yang memasarkan nya. Peran 

ekonomi yang penting adalah memungkinkan perusahaan untuk 

mencapai skala ekonomi dengan memproduksi merek tersebut 

secara masal. Merek mempunyai peran strategi yang penting 

dengan menjadi pembeda antara produk yang di tawarkan suatu 

perusahaan dengan merek-merek saingan nya.
28

 

 

2. Indikator Merek 

  Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu 

merek, akan lebih memungkinakan untuk melakukan pembelian. 

Dalam merek terdapat indikator-indikator merek antara lain: 

a) Merek yang terpercaya  

b) Merek yang sesuai dengan kepribadian pelanggan  

c) Merek terkenal 

d) identitas mudah di kenal.
29

 

 

3. Manfaat Merek 

 Merek pada suatu produk dapat memberikan manfaat yang 

baik tidak hanya untuk produsen namun juga pada konsumen. Hal 

ini juga di dorong dengan semakin marak dan meluasnya pasar 

dalam menawarkan berbagai produk yang semuanya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen 

                                                 
  27Ahmad Baihakki Zaini, “Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian”. (Skripsi Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan  Bisnis Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2013), hal.21.  

  28Ahmad Baihakkin Zaini,ibid, hal.22. 

  29  Sari Dwi Noviayanti, Pengaruh Merek dan Negara Asal (Country of 

Origin) Terhadap Sikap Konsumen Dalam Memilih Laptop. (Skripsi Program Studi 

Ekonomi dan Bisnis Univesitas Hasanuddin Makasar,2016), hal.7. 
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1. Manfaat merek bagi konsumen : 

a) Membantu untuk mengidentifikasikan suatu produk tertentu 

yang mereka sukai atau yang tidak disukai sehingga 

mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membeli suatu 

produk. 

b) Membantu dalam mengevaluasi, terutama ketika mereka tidak 

mampu menilai ciri-ciri produk. 

c) Membantu mengurangi resiko ketika membeli suatu produk. 

d) Menawarkan imbalan psikologis yang berasal dari pemikiran 

sebuah merek yang merupakan simboll status. 

2. Manfaat merek bagi produsen : 

a) Mengidentifikasi produk-produk yang membantu pengulangan 

pembelian menjadi lebih mudah bagi pembeli. 

b) Membantu dalam memperkenalkan suatu produk baru. 

c) Membantu usaha-usaha promosi, karena promosi-promisi 

suatu produk yang bermerek tidak serupa  

d) Membantu mengusahakan loyalitas merek, loyalitas merek 

dapat mengalami penurunan disebabkan oleh ketergantungan 

para pemasar pada penjualan dan promosi jangka pendek 

lainnya dan sebagian lagi karena banyak munculnya produk-

produk baru 

   Istilah lokat tersendiri adalah menunjukan suatu tempat 

dimana produk tersebut di produksi, mulai dari pembuatan, produksi, 

tumbuh, hidup suatu produk.  Sedangkan merek lokal Adalah sebuah 

merek atau produk yang dikembangakan maupun di promosikan pada 

suatu wilayah yang relative kecil serta mencangkup merek yang 

berasal dari Negara setempat/lokal dan dimiliki oleh orang/perusahaan 

lokal juga.
30

 

   Sehingga yang dimaksud dengan merek lokal adalah symbol, 

gambar, huruf, kata, atau tanda lain nya yang digunakan industri atau 

perusahaan pada barang hasil produksinya dengan tujuan memberi 

nama dan membedakan produknya dengan yang lain nya dan  

                                                 
  30 Kussudyarsana. (2016) .“Persepsi Kosumen Atas Merek Lokal dan Asing 

Pada Kategori Produk Hedonik dan Ultilitarian. Jurnal Managemen dan Bisnis, hal 

48. 
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merupakan produk yang dihasilkan dan berasal dari suatu Negara 

(Indonesia). 

 

4. Indikator Sikap Terhadap Merek Lokal  

  Sikap terhadap merek lokal adalah teukurnya suatu sikap dari 

konsumen, pada merek lokal dapat dilihat dari indikator yang 

diterangkan menurut Myers (dalam Walgito, 2002), yaitu : 

a Komponen kognitif atau komponen perseptual merupakan 

komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, 

keyakinan. Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagimana 

individu mempresepsikan terhadap objek suatu sikap. 

b Komponen afektif atau komponen emosional, merupakan 

komponen yang menunjukan arah sikap (posif/negative) yaitu 

rasa senang yang merupakan hal positif dan rasa tidak senang 

yang merupakan hal negative. 

c Komponen konatif atau komponen prilaku, yaitu komponen 

yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap 

objek sikap. Komponen ini menunjukan intensitas sikap yaitu 

menunjukan besar kecilnya kecendrungan bertindak atau 

berprilakunya individu terhadap suatu objek sikap. 

 

D. Gaya Hidup 

1. Pengertian Gaya Hidup 

   Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Dalam arti bahwa 

secara umum gaya hidup seseorang dapat dilihat dalam aktivitas rutin 

yang seseorang lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal 

disekitarnya dan seberapa jauh dia perduli dengan hal itu dan juga apa 

yang dia pikirkan tentang dirinya dan juga dunia luar.
31

 

2. Faktor-Faktor Pembentukan Gaya Hidup  

  Faktor internal yaitu sikap, dan pengamatan, kepribadian, 

konsep diri, motif dan persepsi dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

                                                 
  31 Angga Sandy Susanto, “Membuat Segmentasi Berdasarkan Life Style 

(Gaya Hidup)”. Jurnal JIBEKA, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2013), h. 1. 
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a) Sikap 

Sikap bisa dipahami sebagai cara sesorang dalam memberikan 

tanggapan terhadap suatu hal sesuai dengan keadaan jiwa dan 

pikiran nya yang dipengaruhi oleh pengalaman dan 

mempengaruhi secara langsung prilaku orang tersebut.  

b) Pengalaman dan Pengamatan 

Pengalaman seseorang dapat mempengaruhicara seseorang 

dalam mengamati sesuatu hingga akhirnya dapat membentuk 

pandangan pribadi mereka terhadap suatu hal, pengalaman ini 

didapatkan dari semua tindakan ya dimasa lalu. 

c) Kepribadian  

Kepribadian meliputi beberapa karakteristik khusus seperti 

dominasi, keagresifan, rasa percaya diri dan sebagainya yang 

berguna untuk menentukan prilaku konsumen untuk produk 

tertentu. 

d) Konsep Diri  

Konsep diri adalah inti dari pola kepribadian yang akan 

mempengaruhi cara seseorang dalam mengatasi permasalahan 

dalam hidupnya, konsep diri merupakan Frame of Reference 

yang menjadi awal prilaku. 

e) Motif  

Prilaku individu terbentuk karena adanya motif kebutuhan 

untuk memenuhi kebutuhan fisik, merasa aman, merasa 

dihargai dan lain sebagainya, pengelompokan kebutuhan 

manusia telah dibuat teori oleh beberapa orang ahli. 

f) Persepsi  

Adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterprestasikan informasi untuk membentuk suatu 

pemahaman dan gambaran mengenai sesuatu. 

Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial dan kebudayaan. Faktor-faktor ini juga 

sangat mempengaruhi dalam pembentukan gaya hidup.
32

 

1. Kelompok Referensi  

                                                 
  32Ibid.  
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Merupakan kelompok oorang-orang yang dianggap mampu 

dan memiliki pengetahuan untuk memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan sikap dan prilaku seseorang. 

2. Keluarga  

Masukan dari keluarga berupa nasihat dan cerita mengenai 

pengalaman akan mempengaruhi gaya hidup seseorang, 

budaya salah satu anggota keluarga dapat menjadi kebiasaan 

bagi anggota lainnya yang mengamati setiap harinya, tidak 

heran jika ada saudara yang memiliki gaya hidup yang sama 

dengan kita. 

3. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah kelompok yang relative homogeny dan 

bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam 

sebuah urutan, jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang 

itu memiliki, nilai, minat dan tingkah laku yang sama. 

4. Kebudayaan  

Kebudayaan bisa meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenia 

moral, hokum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang 

membentuk gaya hidup seseorang dan akhirnya membuat 

pemasar mudah untuk mengidentifikasi apakah kelompok 

konsumen dengan kebudayaan tersebut cocok dengan 

produknya atau tidak. 

 

3. Indikator Gaya Hidup 

 Dalam penelitian ini indikator gaya hidup meliputi; 

a) Aktivitas (activity) terdiri dari; berkerja, hobi, liburan dan 

olahraga. 

b) Ketertarikan (interest) terdiri dari; perkerjaan, komunitas, 

rekreasi, dan juga mode. 

c) Pendapat (opinion) terdiri dar; diri mereka sendiri, isu sosial 

dan budaya.
33

 

 

                                                 
  33  Yunita, Yessy Artanti,”Pengaruh gaya hidup dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu di Kabupaten Mojokerto”. Jurnal ilmu manajemen, 

Vol.2 No.4 (oktober 2014) hal.14. 
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E. Minat Beli 

1. Pengertian Minat Beli 

 Menurut Nugroho, minat beli adalah proses pengintegrasian 

yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih prilaku alternative dalam memillih salah satu diantaranya. Hasil 

dari pengintegrasian ini ialah suatu pilihan, yang diisajiakan secara 

kognitif sebagai keinginan  berprilaku.
34

 Sedangkan menurut Ali 

Hasan, minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan guna berhubungan 

dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan melakukan pembelian.
35

 

 Menurut Schiffman dan Kanuk, miant beli adalah bentuk 

pikiran yang nyata datri refleksi rencana pembeli untuk membeli 

beberapa unit dalam jumlah tertentu dari bebrapa merek yang tersedia 

dalam periode waktu tertentu.
36

 Dari penjelasan beberapa peneliti 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat beli merupakan suatu 

rencana pembelian konsumen untuk menyimpulkan atau mengambil 

tindakan yang berhubungan dengan membeli atau pembelian suatu 

barang dalam waktu tertentu. 

 

2. Indikator Minat Beli 

 Minat beli dapat di identifikasi melalui faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepadaa orang lain 

3. Minat prefensial, yaitu minat menggambarkan prilaku 

seseorang yang memiliki prefensi utama pada produk 

                                                 
  34 Rifqi Verdeski Alvial, Tri Indra Wijaksana, “Pengaruh Store Atmosphere 

Terhadap Minat Beli Konsumen Warunk Upnormal Buah Batu”. Jurnal e-Procceding 

of Management, Vol.6 No.1 (April 2019) h. 1353. 

  35 Ali Hasan, Marketing dan Kasus-kasus Pilihan…., h. 173. 

  36 Tri Asih Hidayati, Suharyono, Dahlan Fanani, “Pengaruh Citra Merek 

Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian Konsumen”. Jurnal Administrasi 

Bisnis, VOL. 2 No.1 (Mei 2013), hal. 164. 
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tersebut. Prefensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu 

dengan produk prefensinya. 

4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan prilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk 

yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif dari produk tersebut.
37

 

 

F. Keterkaitan Antara Merek, Gaya Hidup dan Minat Beli. 

  Merek merupakan sebuah nama maupun simbol dimana 

digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memberi pembeda antar 

pesaing yang lain. Pada masa modern seperti ini banyak sekali merek 

pakaian atau fashion yang masuk ke dalam pasar yang membuat 

konsumen harus lebih pintar dalam mengevaluasi suatu merek supaya 

mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diharapkan hal itu juga 

mambuat konsumen untuk bertindak sebelum keputusan dalam 

pembelian benar-benar dilakukan. Serta gaya hidup dari masa ke masa 

dan pembelian/shopping menjadi salah satu gaya hidup yang paling 

digemari untuk memenuhi gaya hidup masyarakat. Keinginan untuk 

memiliki suatu barang sangat terkait dengan keterlibatan karakteristik 

pribadi seseorang (pria dan wanita) dan pengetahuan tentang barang 

baik fashion ataupun aksesoris dipengaruhi oleh keyakinan konsumen 

dalam bertindak sebelum keputusan pembelian dilakukan. Pembelian 

suatu barang juga dianggap dipengaruhi oleh gaya hidup dan daya 

tarik atau minat seseorang terhadap suatu barang. 

  

                                                 
  37 Mila Setiawati, Yulfita‟ Aini, Welven Aida, “Pengaruh Media Sosial 

Terhadap Minat Beli Konsumen”. (Fakultas Ekonomi Universitas Pasir 

Pengaraian,2016). 
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G. Kerangka Pemikiran  

 

                  X1                                                               Y                              

                   X2 

                                                                       

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

H. Pengajuan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
38

  

Secara statistik, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis nol (H0) dan 

hipotesis alternatif (H1). Hipotesis nol adalah hipotesis yang 

menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan antara variabel 

satu dan variabel lainnya. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang 

menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya.
39

 

 Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh  Muhchammad 

Saifuddin menjunjukan bahwa jenis brand name memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap sikap atas merek dan niat beli, dan merek 

asing memiliki rata-rata lebih besar dari pada merek lokal sehingga 

                                                 
  38 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung:Alfabeta,2017), h.93. 

  39 Anwar Sanusi, Metodelogi Penelitian Bisnis (Jakarta : Salemba empat, 

2011), h.46. 
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dapat diketahui bahwa merek asing memiliki pengaruh lebih besar 

dibanding merek lokal baik sikap atas merek dan niat beli.
40

 Namun 

sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh  Nur Azizah (et al, 2020) 

Dari hasil penelitian tersebut, maka strategi pemasaran sangat 

berpengaruh terhadap minat beli produk lokal. Green Marketing 

adalah strategi komunikasi pemasaran yang sangat tepat digunakan 

untuk meningkatkan minat beli produk lokal. Dalam penerapan green 

marketing, perlu dilakukan strategi komunikasi yaitu promosi produk 

lokal mengangkat isu-isu lingkungan mengenai kerusakan- kerusakan 

alam harus diperbaiki secara bersama-sama, menjual produk-produk 

ramah lingkungan terbaru dengan menggunakan potongan harga di 

dalam produk yang dijual secara langsung dan memberikan ucapan 

terima kasih terhadap produk yang telah dibeli, serta menciptakan 

gerakan yang masif dalam pembaharuan lingkungan dan mendukung 

produk-produk ramah lingkungan dengan melalui media digital. Oleh 

karena itu, penerapan Green Marketing ini perlu dilakukan secara 

bertahap untuk menghadapi hambatan-hambatan dan diharapkan dapat 

berdampak positif baik bagi pertumbuhan pasar produk lokal dan 

lingkungan.
41

 

   Kemudian penelitian yang dilakukan Diyah dan Wijaya 

(2017) memberikan kesimpulan bahwa gaya hidup komsumsi sehat 

adalah predicator untuk niat beli produk.
42

 Hasil Penelitian ini sejalan 

dengan temuan Yang and Lee (2016) menungkapkan bahwa ada efek 

signifikan dari elemen bauran pemasaran terhadap niat pembelian 

konsumen, sementara pengetahuan lingkungan memoderasi hubungan 

antara bauran pemasaran dan minat beli, selain itu gaya hidup telah di 

buktikan memiliki efek positif dan signifikan terhadap minat beli.
43

 

                                                 
  40 Muchammad Saifuddin, „‟Pengaruh Perbedaan Iklan Merek Lokal dan 
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nomor 1, Juli 2016, hal 12. 

  41 Nur Azizah, Putri Shafira Carolina, Mochamad Rifqi Alfaizi. “Pengaruh 

Penentuan Strategi Komunikasi Pemasaran Terhadap Minat Beli Masyarakat Produk 

Lokal”. Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna. Vol. 8, No.2. 2020. Hal 97. 

  42  Diyah, I. A., & Wijaya, T. (2017). Determinant Factors of Purchase 

Intention on Green Product. Jurnal Aplikasi Manajemen, 15(1), hal. 54. 

  43 Yang , D. J., & Lee, C. W. (2016). In-store promotional mix and the 

effect of female consumer buying decisions in relation to cosmetic product. 

International Journal of Management, Economic and Social Sciences, 5(2).hal. 35-56.. 
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Namun penelitian yang dilakukan oleh Riska Latipah et al (2017) 

berdasarkan hasil penelitian dan pengelolaan analisis regresi berganda 

dengan menggunakan SPSS for windows versi 20.0 menghasilan 

bahwa gaya hidup berpengaruh negative dan signifikan terhadap minat 

beli. Hal ini berarti semakin tinggi gaya hidup makan semakin 

menurun minat beli konsumen terhadap pembelian sandal dan sepatu 

bata.
44

 

   Berdasarkan hal tersebut pada tinjauan pustaka yang telah 

dibahas dan diuraikan serta berdasarkan penelitian terdahulu maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut ini: 

1. Pengaruh merek lokal terhadap minat beli konsumen pakaian 

di Kota Bandar Lampung. 

H01 : Merek lokal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli. 

Ha1 : Merek lokal berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli. 

2. Pengaruh gaya hidup terhadap minat beli konsumen pakaian 

di Kota Bandar Lampung. 

H02 : Gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli. 

Ha2 : Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli. 

3. Pengaruh merek lokal dan gaya hidup terhadap minat beli 

konsumen pakaian di Kota Bandar Lampung. 

H03 : Merek lokal dan gaya hidup sacara simultan tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen pakaian di Kota 

Bandar Lampung. 

Ha3 : Merek lokal dan gaya hidup secara simultan 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen pakaian di Kota 

Bandar Lampung. 
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