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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemahaman mengenai aspek-aspek perilaku konsumen akan 

memberikan dasar bagi penyusunan strategi pemasaran pada perusahaan. 

Perilaku konsumen adalah tindakan langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang atau jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan yang dilakukan oleh 

konsumen. Pentingnya pemahaman terhadap perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian yaitu dapat diketahui motif yang mendasari konsumen 

dalam keputusan pembelian yang dilakukan.  

Usaha nyata perusahaan dengan memanfaatkan perubahan perilaku 

konsumen yang terus mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya 

tuntutan masyarakat akan produk yang ditawarkan. Usaha nyata yang terkait 

dengan pemanfatan perilaku konsumen terkait dengan selalu memperhatikan 

unsur-unsur bauran pemasaran. Menyadari hal tersebut produsen melakukan 

persaingan dengan menghasilkan produk yang berkualitas, dan menawarkan 

sesuatu yang berbeda sehingga memberikan nilai tambah pada produk yang 

dihasilkan dibandingkan dengan produk-produk usaha sejenis lainnya. Untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, maka 

produsen perlu mengetahui perilaku konsumen. Oleh karena itu agar 

perusahaan berhasil dalam mengelola kegiatan pemasarannya maka suatu 
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perusahaan perlu memakai unsur-unsur Bauran pemasaran (marketing mix) 

yang terdiri 4P yaitu, produk (product), harga (price), promosi (promotion), 

dan tempat/distribusi (place/distribution). 

Bauran pemasaran yang digunakan perusahaan dapat menciptakan 

suatu rangsangan bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian atas 

produk yang ditawarkan perusahaan. Bauran pemasaran berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen, karena bauran pemasaran adalah 

suatu strategi yang digunakan dalam bidang pemasaran untuk menciptakan 

pertukaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Di mana yang menjadi tujuan 

utama perusahaan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya, dengan cara 

meningkatkan penjualan produknya sedangkan penjualan akan meningkat 

apabila  konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Dewasa ini kebutuhan akan belanja sangat beragam, sehingga banyak 

didirikanya toserba di daerah-daerah sehingga diwarnai dengan persaingan 

yang ketat antara toserba yang satu dengan toserba yang lainya. Toserba 

dapat menggunakan pemasaran dan pelayanan yang unggul. Keberhasilan 

toserba dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dan 

mendapatkan laba tergantung dari cara mereka dalam mengkombinasikan 

fungsi-fungsi pemasaran, produksi, keuangan dan personalia.pemasaran 

merupakan kegiatan perusahaan yang menyangkut masalah-masalah perilaku 

konsumen yang di dalamnya juga memuat persepsi konsumen. 

Dalam menjalankan usaha toserba ini, pemasar mengidentifikasikan 

keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam menentukan pasar, 
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menentukan produk yang tepat untuk melayani pasar. Selain itu, peran 

pemasaran untuk mempengaruhi pasar agar bersedia membeli produk yang 

ditawarkan. Di dalam pemasaran modern, toserba tidak hanya memerlukan 

pengembangan produk yang baik saja, penetapan harga yang menarik dan 

penetapan saluran distribusi yang membuat produk yang mudah dijangkau 

oleh konsumen, perantara dan masyarakat, semua ini agar persepsi konsumen 

baik terhadap toserba. 

Permata Mart merupakan salah satu toserba yang terdapat di Kota 

Malang. Selama ini usaha yang dilakukan oleh pemilik menunjukkan adanya 

peningkatan, bentuk peningkatan tersebut ditunjukkan dengan semakin 

meningkatnya volume penjualan yang diperoleh oleh pemilik. Kondisi 

tersebut dapat ditunjukkan dengan volume penjualan untuk tahun 2009 

sampai 2012 yang secara lengkap disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 
 

Volume Penjualan Pada Permata Mart Malang 
Tahun 2009 Sampai 2012 

 
Tahun Jumlah Peningkatan 

Rupiah % 
2009 612.775.350 - - 
2010 987.539.670 374.764.320 61,15% 
2011 1.239.450.000 251.910.330 25,50% 

Sumber: Permata Mart Malang 
 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sampai 

2012 menunjukkan adanya peningkatan volume penjualan yang diperoleh 

Permata Mart, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan dari pemilik dalam 

mengelola usaha yang dilakukan sehingga mampu bersaing dengan usaha 
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sejenis. Beberapa usaha sejenis yang menjadi pesaing dari Permata Mart 

dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 
 

Nama Pesaing Dari Permata Mart Malang 
 

No. Nama  Alamat 
1 Alfamart Jl. Batu Permata No: 07 

Tlogomas Malang 
2 ArenaMart Jl. Batu Zamrud No: 51 

Tlogomas Malang 
3 Indomaret Jl. Raya Tlogomas Timur 

No: 61 F Malang 
Sumber: Hasil survey peneliti 
Keterangan: 
Pesaing merupakan toserba yang terdapat di sekitar Permata Mart 

 
Adanya persaingan tersebut menjadikan pemilik Permata Mart selalu 

berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki toserba untuk tetap 

berkembang dan meningkatkan usaha yang dilakukan. Bentuk-bentuk 

kebijakan tersebut terkait secara langsung dengan kebijakan bauran 

pemasaran yang akan ditetapkan oleh pemilik dengan harapan dapat 

memberikan dukungan atas upaya mempengaruhi keputusan pembelian yang 

akan ditetapkan oleh konsumen. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Faktor –Faktor Yang Dipertimbangkan 

Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Di Permata Mart Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan 

pembelian di Permata Mart Malang? 

2. Dari faktor tersebut faktor apakah yang dominan dipertimbangkan 

konsumen dalam melakukan pembelian di Permata Mart Malang? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian tidak bias dan terarah 

sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini dibatasi mengenai variabel 

bauran pemasaran yaitu meliputi produk, harga, promosi dan lokasi. 

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen 

dalam melakukan pembelian di Permata Mart Malang. 

b. Untuk mengetahui faktor yang dominan dipertimbangkan konsumen 

dalam melakukan pembelian di Permata Mart Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik usaha dalam menetapkan 

kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk memilih 

tempat belanja yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

c. Diharapkan bisa memperluas wawasan bagi yang membacanya,serta 

sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan mengadakan 

penelitian untuk masalah yang relevan dengan masalah ini. 


