
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam keseharian kehidupan konsumen selalu berbelanja apa saja yang di 

butuhkan, mulai dari komoditi yang sangat diperlukan sampai kebarang yang 

sebetulnya kurang diperlukan tapi dibeli juga. Semua prilaku ini tentu ada yang 

mempengaruhinya, baik secara rasional, ataupun emosional. Didalam situasi 

tersebut adanya perilaku pengambilan keputusan yaitu meliputi semua proses 

yang dilakukan konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, 

mengevaluasi alternatif, dan memilih di antara pilihan-pilihan pembelian mereka 

(Mowen,2002:2). Tidak mudah sebetulnya mengetahui apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan seorasng konsumen. 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, budaya, 

sosial dan pribadi (Kotller, 2009 : 166). Didalam pengambilan keputusan peran 

ketiga faktor tersebut sangatlah berpengaruh. Dimana faktor budaya yaitu nilai-

nilai dasar persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari seseorang mulai 

keluarga, lembaga penting lainya. Budaya mengkompromikan nilai-nilai dasar, 

persepsi, keinginan dan prilaku yang dipelajari seseorang secara terus menerus 

dalam sebuah lingkungan ( Samuel et al, 2007 ). Perana sosial seperti group 

dimana sikap seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil yaitu dua orang 

atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Keluarga adalah organisasi pembelian 

konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Peran dan status terdiri dari 



aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-

orang disekitarnya. Faktor sosial merujuk kepada efek yang diberikan dari 

seorang kepada sikap konsumen individu lainya untuk melakukan sebuah 

keputusan pembelian ( Trisdiarto, 2012 ).  

Selain itu sebelum keputusan pembelian akan muncul sikap seseorang dalam 

memilih sesuatu obyek yang akan diminati dan untuk dimiliki. Sikap sebagai 

suatu evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk merespon 

dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap obyek yang dinilai. Sikap 

adalah pernyataan-pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan dengan obyek, 

orang atau suatu peristiwa (Wahyuni, 2008). Pada dasarnya didalam sikap 

terdapat tiga komponen yaitu Cognitive component, yaitu kepercayaan konsumen 

dan pengetahuan tentang obyek. Affective component yakni emosional yang 

merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu obyek, apakah obyek tersebut 

diinginkan atau disukai. Behavioral component adalah merefleksikan 

kecendrungan dan perilaku aktual terhadap suatu obyek, yang mana komponen ini 

menunjukan kecendrungan melakukan sesuatu tindakan (Wahyuni, 2008). 

Gaya hidup tidak lepas dari kehidupan diperkotaan pada era sekarang sebagai 

suatu aktivitas. Aktivitas merupakan suatu dimensi atau bagian dari gaya hidup. 

Misalnya saja, aktivitas konsumen perempuan di China, diketahui lebih sadar 

akan merek, karena mereka sangat tertarik pada barang impor, terlepas dari nilai 

kualitas. Wanita Hong Kong lebih sabar dalam mencari dan sadar akan kualitas, 

sedangkan wanita Taiwan yang lebih tua  mereka labih sadar akan harga. Lebih 

banyak perempuan di Taiwan dan Hong Kong didapat lebih memprioritaskan 



kerja daripada wanita China dan perempuan-peremuan muda pada umumnya 

kurang kecanduan untuk bekerja dan menunjukan lebih banyak dengan aktivitas 

waktu luang. Namun, perempuan di China adalah yang paling tinggi dan sadar 

akan kesehatan. Perempuan di China dan Taiwan juga lebih sadar lingkungan dari 

pada perempuan Hong Kong (Tai et al, 1997) 

Terdapat pula gaya hidup pengguna telepon seluler Blackberry pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiah Malang, diketahui terbanyak adalah gaya 

hidup kelompok full filed, yaitu kelompok yang mempunyai pendapatan paling 

tinggi yang aktivitasnya senang berbelanja, tetapi memusatkan kegiatanya di 

rumah. Sedangkan pada kelompok beliver, kelompok ini sedikit individual karena 

hidupnya hanya terpusat pada keluarga, tetapi memiliki kesadaran terhadap 

kesehatan. Dalam kelompok maker, yaitu kelompok yang senang menghabiskan 

waktu diluar rumah bersama teman dekat yang mempunyai kesamaan selera, 

sehingga mereka menggunakan telepon seluler Blackberry untuk kesenangan 

diantara mereka (Susanti, 2011) 

Keputusan pembelian pada dasarnya ialah suatu proses yang dilakukan 

konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternatif, dan 

memilih di antara pilihan-pilihan pembelian mereka. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsuma salah satunya faktor Gaya 

hidup. Hobi adalah salah satu bagian dari aktivitas gaya hidup, yaitu kegiatan 

rekreasi  yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran.  



Hobi juga termasuk dalam salah satu indikator dimensi gaya hidup yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen mampu ngeleuarkan biaya yang 

lebih untuk sebuah produk, hanya karena faktor hobi sebagai ajang rekreasi 

mereka, guna menenangkan pikiran diwaktu senggang. Dengan mendapatkan 

produk yang mereka inginkan secara tidak langsung, mereka memperolah manfaat 

secara prestise. Misalkan saja pada penghobi love bird, pada dasarnya love bird 

bukan barang konsumsi. Mereka mambeli atas dasar aktivitas hobi mereka untuk 

menenangkan pikiran pada waktu luang, setelah lelah dengan aktivitas harian 

mereka. Dengan memilikinya mereka merasa memperoleh kesenangan dan nilai 

prestise tersendiri, walaupun mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk 

mendapatkannya.  

Bahkan dari aktivitas konsumen seperti itu dapat menjadi suatu ajang bisnis, 

dimana kita sebagai produsen berusaha memenuhi permintaan akan pemenuhan 

kebutuhan mereka. Salah satunya love bird, ialah burung asal afrika yang diimport 

ke Indonesia dan menjadi salah satu keputusan pembelian konsumen penghobi 

guna memenuhi keinginan mereka. Sekarang penghobi love birb sangat 

meningkat jumlahnya, permintaan akan love bird sangat tinggi. Tingginya 

permintaan akan love bird mengakibatkan tingginya harga love bird, mulai dari 

ratusan ribu, jutaan, hingga puluhan juta. Dengan keadaan tersebut tidak sedikit 

para konsumen yang awalnya hanya memenuhi keinginan mereka sebagai 

aktivitas hobi, menjadi ajang bisnis yang cukup menjanjikan dikarenakan 

tingginya permintaan. 



Mereka pada dasarnya termasuk segmenpasar tersendiri yang kebutuhanya 

harus dipenuhi. Memahami prilaku konsumen seperti itu akan sangat bermanfaat 

bagi pemasar. Terdapat empat manfaaat yang dapat diperoleh pemasar dari 

pemahaman terhadap gaya hidup konsumen. Pertama, pemasar dapat mengunakan 

gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi dan mempromosikan produk 

dipasar sasaran. Kedua, pemahaman gaya hidup konsumen juga akan membantu 

dalam memposisikan produk dipasar dengan mengunakan iklan. Ketiga, jika gaya 

hidup telah diketahui, maka pemasar dapat menempatkan iklan produknya pada 

media yang paling cocok. Keempat, mengetahui gaya hidup konsumen berarti 

pemasar dapat mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup 

mereka. 

Maka keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor pribadi, salah satunya 

gaya hidup jika diartikan, ialah pola kehidupan seseorang yang diekspresiakan 

dalam aktivitas (activities), minat (interest) dan pendapat (opinion) yang 

diistilahkan dengan AIO (Semuel et al, 2007). Didalam keseharianya seseorang 

tidak lepas dari ktivitas yang didefinisikan sebagai tindakan nyata maupun suatu 

sikap atau tindakan bagai mana seseorang menghabiskan waktunya. Selanjutnya 

minat, yang merupakan  keinginan terhadap suatu objek, peristiwa atau topik 

adalah tingkatan kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-

menerus. Sedangkan opini suatu jawaban lisan atau tertulis yang diberikan orang 

sebagai respon terhadap situasi stimulus dimana semacam pertanyaan diajukan     

(Assael, 1984: 252). 



Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian konsumen 

dengan mengangkat judul “ Pengaruh Dimensi Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Love Bird ” ( Studi Pada Komunitas Love Bird Indonesia ). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah dimensi activitiy berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah dimensi interest berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

3. Apakah dimensi opinion berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti dan mendapatkan jawaban 

dari hasil perumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dimensi activitiy terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dimensi interest terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dimensi opinion terhadap 

keputusan pembelian. 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

 Dengan dicapainya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1.      Memberikan informasi, pemahaman dan pengetahuan tentang prilaku 

gaya hidup konsumen love bird, sehingga para pengelola komunitas 

mampu menetapkan setrategi yang tepat atas  gaya hidup konsumen love 

bird. Selanjutnya diharapkan memberikan dampak peningkatan keputusan 

pembelian didalam komunitas love bird Indonesia. 

2.      Selanjutnya secara teoritis, diharapkan dengan hasil penelitan ini dapat 

digunakan sebagai dasar, untuk penelitian selanjutnya. Baik dengan 

menambah variabel baru ataupun dengan menambah sampel yang lebih 

banyak.  

 


