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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang Penelitian 
 

Pemasaran merupakan hal yang sangat mendasar dan penting untuk 

dipahami oleh para pelaku usaha, hal tersebut dikarenakan pemasaran adalah 

suatu proses sosial dimana didalamnya ada individu dan kelompok yang 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan mempertukarkan dengan produk yang bernilai dengan pihak 

lain. Pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwa pemasaran merupakan 

proses yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

yang bertujuan untuk menciptakan kepetusan dalam pembelian produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Meningkatnya ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap pola 

konsumsi dan gaya hidup. Pemahaman yang tepat mengenai pola konsumsi 

seseorang yang mengalami banyak pergeseran tersebut dapat memberikan 

peluang bagi suksesnya perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya 

hampir semua perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan mendapatkan 

keuntungan dari produk atau jasanya. Untuk itu setiap perusahaan tentu 

mempunyai langkah dan strategi sendiri untuk mencapai tujuan. 

Pada prinsipnya gaya hidup adalah pola seseorang dalam mengelola 

waktu dan uangnya. Gaya hidup akan mendorong konsumen untuk 

melakukan pembelian. Selain itu gaya hidup juga akan mempengaruhi 
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sesorang untuk menentukan pilihan-pilihan konsumsinya. Gaya hidup 

ditunjukkan oleh perilaku seseorang yang menganut nilai-nilai dan tata hidup 

yang hampir sama. Gaya hidup secara luas diartikan bagaimana orang 

menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting 

dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang 

diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya. Gaya hidup yang 

berkembang di masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh 

masyarakat itu sendiri. Gaya hidup seseorang akan berbeda dengan seseorang 

yang lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu tertentu 

akan bergerak dinamis dan berbeda antara masyarakat satu dengan yang 

lainnya (Sutisna, 2003:145). 

Gaya hidup merupakan salah satu unsur faktor pribadi, di mana gaya 

hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-

hari yang dinyatakan dalam kegiatan minat dan pendapat (opini) yang 

bersangkutan terhadap keberadaan suatu produk. Pada dasarnya gaya hidup 

konsumen dapat digunakan sebagai dasar seorang konsumen dalam 

pengambilan keputusan, gaya hidup cenderung mengklasifikasikan konsumen 

berdasarkan dimensi AIO yaitu aktifitas,  minat  (interest)   dan  opini   

(pandangan-pandangan) dalam melakukan analisis suatu peristiwa yang 

terjadi pada lingkungan sekitar (Renold dan Dearden, 1994:385). Seseorang 

menggunakan konsep gaya hidupnya untuk menganalisa peristiwa yang 

terjadi disekitarnya atau lingkungan tempat tinggalnya serta menafsirkannya 

atau meramalkan peristiwa sehingga gaya hidup seseorang akan selalu 
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dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang berasal dari dalam dirinya dan dari 

luar dirinya, termasuk dalam hal ini mengenai keputusan dalam menentukan 

butik yang akan dipilih untuk memenuhi produk pakaian yang diinginkan. 

Bisnis butik di Kota Jombang menunjukkan adanya perkembangan 

yang semakin pesat, kondisi ini dikarenakan adanya upaya pemilik untuk 

mengikuti perubahan gaya hidup yang terjadi pada konsumen. Kondisi ini 

menjadikan butik yang menawarkan produk yang berkualitas serta didukung 

dengan fasilitas tambahan yang lengkap menjadi pertimbangan konsumen 

dalam melakukan pembelian. Salah satu butik yang terdapat di Kota Jombang 

yaitu butik Janeeta, dimana pelanggan dari Butik Janetta sebagain besar 

adalah remaja. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik diteliti mengenai 

gaya hidup konsumen maka mengambil judul “Analisis Gaya Hidup 

Konsumen Butik Janeeta Jombang” 

B.  Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah adalah:  

Bagaimana gaya hidup konsumen butik Janeeta Jombang? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah ini tidak meluas dan dapat terarah maka penelitian 

ini hanya dibatasi pada variabel gaya hidup yang meliputi aktifitas, minat  

(interest)   dan  opini  (pandangan-pandangan). (Renold dan Dearden dalam 

Engel, 1994:385). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gaya hidup konsumen butik Janeeta Jombang. 

2. Kegunaan Peneliti 

a. Bagi pemilik usaha butik Janeeta Jombang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

penetapan jenis atau model produk yang ditawarkan berdasarkan gaya 

hidup konsumen. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya 

dalam bidang pemasaran dalam hal ini adalah analisis gaya hidup 

konsumen. 


