
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dengan adanya perubahan pada pola hidup masyarakat, tidak terlepas 

dari pengaruh perubahan pola hidup yang terjadi pada masyarakat. Seiring 

berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akan kebutuhan barang-barang 

konsumsi sehari-hari, maka produksi barang konsumsi tersebut mengalami 

peningkatan untuk memenuhi permintaan konsumen. Pada dasarnya tujuan 

utama dari kegiatan pemasaran yaitu mempengaruhi konsumen untuk membeli 

barang dan jasa perusahaan. Oleh karena itu, pengetahuan dan perilaku 

pembelian konsumen menjadi sangat penting bagi perusahaan. Perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai tindakan yang terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa. 

Perusahaan yang berorientasi pada konsumen, dalam upaya 

mempertahankan segmentasi pasar, langganan, dan meningkatkan penjualan, 

perusahaan harus dapat mempredeksikan apa yang dibutuhkan dan yang 

diinginkan oleh konsumen atas barang atau jasa yang akan dibeli. Untuk 

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan konsumen terhadap produk yang 

dikonsumsi, seorang pemasar dituntut harus berusaha ekstra keras untuk dapat 

menjual produknya dengan selalu meningkatkan keunggulan yang dimilikinya, 

dengan demikian faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

keputusan pembelian produk mejadi penting untuk diteliti. Dengan kegiatan 



menginformasikan kepada konsumen tentang produk-produk yang ditawarkan, 

dengan harga yang relatif murah, didukung dengan tempat yang strategis, maka 

perusahaan akan dapat dengan mudah menarik pelanggan yang lebih banyak 

lagi. 

Perilaku konsumen merupakan tindakan–tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha untuk memperoleh, menggunakan dan 

menentukan barang atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Oleh karenanya 

pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, 

tetapi cukup sulit dan kompleks. Hal itu disebabkan banyaknya variabel yang 

mempengaruhi serta menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan 

untuk pembelian suatu merk produk atau jasa, pada sisi yang lain variabel-

varibel tersebut cenderung untuk saling berinteraksi. Pemahaman terhadap 

perilaku konsumen menjadi sangat penting dalam kancah persaingan bisnis 

dewasa ini. Apabila pelaku bisnis mampu memahami perilaku konsumennya, 

maka hal tersebut akan berdampak pada keuntungan jangka panjang yang jauh 

lebih besar dari pada para pesaingnya. Pemahaman aspek-aspek mengenai 

perilaku konsumen tersebut akan memberikan dasar bagi penyusunan strategi 

pemasaran dimasa yang kini dan masa yang akan datang. 

Pada sisi yang lain dunia usaha yang semakin sarat dengan persaingan, 

maka perusahaan-perusahaan terutama yang profit oriented harus mampu 

mempertahankan dan diharapkan dapat merebut pangsa pasar, karena 

memiliki pangsa pasar yang besar dapat mempertahankan posisi perusahaan 



dalam jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan pasar yang semula masih 

menunjukkan ciri-ciri kekurangan dan lebih banyak dikuasai industri atau 

perusahaan telah berubah menjadi pasar pembeli, dimana sekarang 

produsenlah yang mencari pembeli bukan pembeli yang mencari produk. 

Kondisi ini yang menyebabkan produsen berupaya memngembangkan 

konsep-konsep pemasaran baru yang nantinya diharapkan dapat membantu 

perusahaan dalam memecahkan masalah sehubungan perubahan lingkungan 

yang semakin dinamis. Tuntutan konsumen yang semakin besar dalam 

menginginkan suatu produk yang betul-betul berkualitas. Langkah nyata yang 

harus dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memanfaatkan perubahan 

perilaku masyarakat yang terus mengalami perubahan seiring dengan 

meningkatnya tuntutan masyarakat akan produk yang ditawarkan. 

Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh 

Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini jenis kartu kredit yang beredar adalah 

Master Card dan Visa Card yang meliputi: Visa BCA, Danamon, Mega, ANZ, 

Bukopin, Permata, BII, HSBC, BNI, Mandiri, City Bank, BCA Carefour, 

Mandiri Hypermart 

Pada penelitian ini mengambil obyek yaitu produk kartu kredit, terdapat 

beberapa pertimbangan yang digunakan peneliti dalam mengambil obyek 

kartu kredit. Pertimbangan tersebut yaitu adanya perubahan pola gaya hidup 

masyarakat yang terjadi sekarang sehingga masyarakat selalu berusaha untuk 

mendapatkan layanan dari produk kartu kredit secara maksimal. Kondisi 

tersebut secara langsung mendukung usaha dari pengelola penyedia jasa kredit 



dengan memberikan berbagai fasilitas dengan harapan konsumen dapat 

menggunakan produk yang ditawarkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil 

dengan judul “Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam 

Memakai Kartu Kredit Bank Mandiri”. 

B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

memakai kartu kredit Bank Mandiri. 

2. Faktor manakah yang paling dipertimbangkan konsumen dalam  keputusan 

memakai kartu kredit Bank Mandiri. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar pokok permasalahan yang diteliti 

tidak terlalu meluas dari yang ditentukan, penulis membatasi masalah 

mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen yang meliputi 

produk, harga, promosi dan saluran distribusi dalam keputusan menggunakan 

kartu kredit Bank Mandiri. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang yang dipertimbangkan 

konsumen dalam keputusan memakai kartu kredit Bank Mandiri. 

 



b. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dipertimbangkan 

konsumen dalam  keputusan memakai kartu kredit Bank Mandiri. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat sebagai informasi tambahan dalam 

rangka peningkatan jumlah penjualan berdasarkan analisis perilaku 

para konsumen khususnya mengenai faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian. 

b. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 


