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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam menjalankan kehidupannya, manusia memiliki berbagai macam 

kebutuhan, baik itu berupa kebutuhan material maupun non- material. Dengan adanya 

kebutuhan tersebut, maka setiap manusia akan  berusaha memperoleh dan 

menggunakan kebutuhan itu sesuai dengan  tujuan yang telah ditentukan. Pada 

dasarnya produk yang ditawarkan  adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Jadi  seseorang dalam melakukan suatu pembelian bukan hanya sekedar 

membeli barang atau jasa tersebut, melainkan mereka dapat  menggunakan sebagai 

alat untuk memuaskan kebutuhan dan  keinginannya. Dengan kata lain konsumen 

membeli produk bukan hanya karena fisiknya tetapi juga karena kegunaannya.  

  Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan harus mampu memberikan yang 

terbaik demi tercapainya kepuasan konsumen dan kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Hal ini terletak pada sejauh mana pemasar mengetahui apa yang diinginkan 

dan apa yang diharapkan konsumen, karena tujuan utama setiap perusahaan adalah 

melayani dan memuaskan kebutuhan tertentu dari pasar sasarannya yang telah dipilih 

secara menguntungkan. Pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan konsumen 

sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  Keputusan pembelian merupakan 

hal yang sangat kompleks dan melalui tahapan - tahapan dan proses yang panjang.  
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  Pada dasarnya keputusan pembelian konsumen didasari oleh kebutuhan 

konsumen serta adanya pengaruh internal dan eksternal dari konsumen (Prasetyo 

2010).  Faktor internal atau faktor dalam diri konsumen dalam melakukan pembelian 

dapat berupa usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri, motivasi, presepsi, pembelajaran, kepercayaan dan 

sikap. Sedangkan faktor ekternal konsumen meliputi budaya, subbudaya, kelas sosial, 

kelompok referensi, peran dan status merupakan faktor-faktor yang berada diluar diri 

konsumen namun memberikan pengaruh terhadap perilaku sehingga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Kotler 2008). 

  Salah satu cara dalam memahami kebutuhan dan keinginan  konsumen adalah 

dengan menganalisis faktor eksternal dan internal.  Faktor eksternal dipilih karena 

dalam proses keputusan pembelian,  konsumen seringkali dipengaruhi  faktor 

kebudayaan, kelas sosial,  kelompok referensi dan keluarga dan keputusan pembelian 

juga dapat  dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu motivasi, persepsi,pengalaman 

belajar, kepribadian dan konsep diri, dan sikap. Akhirnya tercipta suatu  keputusan 

untuk mengadakan pembelian.  Bagi perusahaan, faktor eksternal dan internal 

memiliki arti penting dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.  

  Perusahaan memperoleh informasi yang berharga dari faktor eksternal dan 

internal yang berhubungan dengan apa dan bagaimana sebenarnya yang diinginkan 

konsumen sehingga jika perusahaan mempunyai kemampuan dalam menganalisa 

perilaku konsumen, pada akhirnya keuntunganlah yang diperoleh perusahaan. Namun 

keuntungan itu tidak terlepas dari adanya kerugian yang bisa dialami perusahaan, 
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yaitu jika perusahaan hanya berpedoman pada faktor-faktor eksternal saja, maka 

lambat laun perusahaan tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti. Sukses 

dalam bisnis merupakan akibat dimilikinya kelebihan melalui persaingan. Kelebihan 

itu dicapai dengan melakukan sesuatu yang lebih baik, baik secara modifikasi 

ataupun dalam bentuk pelayanan kepada pelanggan. 

 Sebagaimana fenomena yang terjadi pada konsumen saat ini, telah terjadi 

perubahan pola konsumsi yang pada awal mulanya untuk pemenuhan kebutuhan, 

mereka masih menggunakan jasa pasar – pasar tradisional. Namun dengan 

kemunculan pasar – pasar modern di berbagai kawasan kota – kota besar khususnya 

pada kota malang. Pasar  - pasar modern yang menawarkan suasana berbelanja lebih 

nyaman, aman, bersih dan tertib, dapat merubah preferensi dan perilaku berbelanja 

masyarakat. Masyarakat mulai beralih pilihan berbelanja ke pasar modern. Meskipun 

harga barang di pasar modern lebih mahal bila dibandingkan dengan harga pasar 

tradisional. 

Berdasarkan hal ini Ritel Modern yaitu Giant Hypermarket yang berlokasi 

pada daerah Dinoyo Malang mampu menunjukan tingkat respon terhadap fenomena 

tersebut dengan baik, hal itu ditunjukan dengan kualitas yang diberikan oleh Giant 

Hypermarket kepada konsumen yang melakukan pembelian di tempat tersebut, mulai 

dari tingkat kebersihan, penataan barang, hingga pelayanan sopan yang diberikan 

oleh karyawan Giant Hypermarket Dinoyo Malang. Keadaan tersebut berlaku 

sebaliknya terhadap pasar ritel tradisional yang memiliki tingkat kualitas barang 

maupun pelayanan lebih rendah dari pada ritel modern.  
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Sampai kini persaingan antar ritel berlangsung tajam dan ditandai dengan 

munculnya kecenderungan beralihnya selera belanja konsumen dari ritel tradisional 

ke minimarket / hypermart yang meningkat dari sudut pandang konsumen, maraknya 

perkembangan bisnis ritel yang didukung oleh jaringan pemodal kuat sangat 

menguntungkan, tetapi ritel tradisional dan kecil diduga akan kalah jika dibiarkan 

bebas bersaing dengan minimarket / hypermart . Hal tersebut menjadi ironis sekali 

bagi ritel tradisional, karena keberadaannya menjadi salah satu motor penggerak 

perekonomian rakyat, tetapi potensinya cenderung menurun (Tadjudin Noersaid, 

dalam Harian Kompas, 24 Januari 2006). 

Berdasarkan latar belakang, maka perlu dilakukan analisis faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Konfimatori Faktor-

Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam Melakukan Keputusan 

Pembelian Produk Giant Hypermarket Dinoyo Malang  (Studi pada Giant 

Hypermarket Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut :  

Apakah faktor Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologis berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk  pada Giant Hypermarket Dinoyo Malang. 
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C. Batasan Penelitian 

Menurut Kotler dan Armstrong (1996) terdapat dua faktor dasar yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

internal adalah faktor - faktor yang terdapat dalam diri konsumen dapat berupa usia 

dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan 

konsep diri, motivasi, presepsi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi meliputi budaya, subbudaya, kelas 

social, kelompok referensi, peran dan status. Mengingat luasnya kajian dalam 

penelitian ini maka peneliti merasa perlu membuat batasan sehingga penelitian dapat 

lebih terfokus. Variabel  yang digunakan adalah variabel budaya, sosial, pribadi, 

psikologis. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan identifikasi permasalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

a.   Untuk mengetahui pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis  

terhadap keputusan pembelian produk pada Giant Hypermarket Dinoyo 

Malang. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a)  Kegunaan Teoritis. 

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan 

keilmuan pemasaran khususnya mengenai pemahaman terhadap perilaku 
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konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian  produk rumah tangga. 

b)  Kegunaan Praktis. 

     Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer pemasaran 

dalam memberikan perhatian terhadap konsumennya. Dengan begitu pamasar 

dapat memaksimalkan strategi dan sumberdaya pemasarannya terutama pada 

sektor-sektor yang dapat mempengaruhi langsung pada keputusan pembelian 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


