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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kondisi yang terjadi sekarang ini yaitu konsumen semakin lama semakin 

selektif dalam melakukan proses pembelian atas suatu produk. Pada sisi yang lain 

perusahaan selalu dituntut untuk lebih kreatif dan dapat mempergunakan setiap 

kesempatan untuk lebih maju dan berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut 

harus ada terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha, sehingga mampu 

mendukung dalam pencapaian keberhasilan suatu produk yang ditawarkan. Pada 

dasarnya lingkungan pemasaran secara umum terbagi atas dua bagian yaitu 

perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan, dimana 

kedua faktor tersebut secara langsung mempengaruhi atas keputusan pembelian 

yang akan diambil. 

Hasil penelitian Selvera (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam keputusan pembelian  melalui  internet (online shopping) 

antara lain faktor  kelompok referensi (group reference)  sebesar  (83%), faktor 

sikap dan kepercayaan (53%), kebudayaan sebesar (48%), pengalaman (44%), 

kepribadian (33%), konsep diri (23%), kelas Sosial (11%), keluarga (5%). Faktor 

kelompok referensi (group reference) merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian melalui internet pada 

mahasiswa  Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hasil penelitian yang dilakukan Prasetya (2005) dapat diketahui bahwa 

terdapat sembilan faktor inti yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam 
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berbelanja di supermarket yaitu faktor acuan, pribadi, kepercayaan dan sikap, 

faktor kedua yaitu mengenai persepsi dan proses belajar, faktor ketiga yaitu 

mengenai kelompok acuan, motivasi dan sikap. Adapun faktor keempat yaitu 

mengenai kelompok acuan dan gaya hidup, faktor kelima yaitu mengenai nama 

kelompok, kepribadian  dan motivasi sedangkan untuk faktor keenam yaitu 

mengenai kelmpok acuan. 

Hasil penelitian Beureukat (2009) menunjukkan bahwa pengambilan 

keputusan konsumen pada dasarnya merupakan proses pemecahan masalah. 

Kebanyakan konsumen, baik konsumen individu maupun pembeli, akan melalui 

proses mental yang hampir sama dalam memutuskan produk dan merek apa yang 

akan dibeli. Meskipun semua konsumen di seluruh dunia mempunyai kebutuhan 

yang sama, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar tentang bagaimana 

kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi. Salah satu faktor yang sering 

mempengaruhi perilaku dari konsumen tersebut adalah lingkungan, karena 

lingkungan merupakan determinan yang berinteraksi langsung dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa dari 

sebuah perusahaan. 

Astuti (1998) dalam penelitiannnya mengatakan bahwa proses 

keputusan pembelian suatu produk terjadi ketika konsumen memiliki motivasi 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, yang selanjutnya akan 

menimbulkan motif dalam suatu tindakan. Ketika konsumen merasa dengan 

mengkonsumsi produk tersebut kebutuhan dan keinginannya akan terpenuhi, 

sehingga menimbulkan suatu keputusan maka dalam proses selanjutnya 

konsumen akan berusaha mempertahankan tingkat kepuasan yang akan diperoleh 
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dan akan mempertimbangkan pengalaman masa lalu merupakan proses belajar 

konsumen sehingga menimbulkan suatu perubahan dalam perilaku seseorang. 

Yudha (2003:52) melakukan penelitian tentang gaya hidup terhadap 

pengambilan keputusan membeli pakaian, menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan keputusan membeli dengan 

F=9.0666 P=0.000. dimana ini menunjukkan bahwa semakin tinggi gaya hidup 

hedonis seseorang , maka keputusan membeli pakaian dilakukan secara tidak 

rasional, sebaliknya apabila seseorang memiliki gaya hidup hedonis yang rendah 

maka keputusan membeli pakaian dilakukan secara rasional. 

Hidayah (2000:70) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

persepsi tentang boutique layout dengan keputusan membeli konsumen. Dari 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada hubungan negatif yang signifikan 

antara persepsi tentang boutique layout dengan keputusan membeli konsumen 

yang berarti menunjukkan bahwa jika persepsi tentang boutuque layout tinggi 

maka keputusan membeli konsumen tergolong rendah maka akan terjadi 

keputusan tidak terprogram, demikian sebaliknya. 

Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian yang aka 

dilakukan, baik dari internal maupun eksternal konsumen. Kenyataan tersebut 

menggambarkan bahwa keputusan pembelian yang akan diambil oleh konsumen 

melalui pertimbangan dari masing-masing konsumen. Perubahan persepsi 

seseorang memberikan dampak terhadap perubahan atas keputusan yang akan 

diambil, dalam hal ini keputusan atas pembelian barang. 
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Tujuan didirikannya suatu organisasi baik yang bersifat bisnis maupun 

non bisnis adalah dapat tercapainya hasil yang optimal. Dalam usaha untuk 

merealisasikan pencapaian tujuan organisasi tersebut perlu dilakukan usaha-

usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam 

menghadapi situasi persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian perusahaan 

dituntut untuk lebih pandai dalam menentukan strategi di bidang pemasaran agar 

mampu bersaing dan kelangsungan hidup perusahaan tetap terjaga.  

Perubahan lingkungan senantiasa terjadi secara terus menerus dalam 

proses perkembangan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

akan mempengaruhi kehidupan, cara-cara pemasaran dan terutama akan 

mempengaruhi perilaku manusianya. Hal ini menyebabkan pasar yang semula 

masih menunjukkan ciri-ciri kekurangan dan lebih banyak dikuasai industri atau 

penjual (seller’s market) telah berubah menjadi pasar pembeli (buyer’s market), 

dimana sekarang produsenlah yang mencari pembeli bukan pembeli yang 

mencari produk.  

Perubahan-perubahan yang telah terjadi, juga tercermin pada 

perubahan-perubahan pada perilaku para konsumen. Antara lain dapat 

ditunjukkan dengan pendapatan dari masyarakat yang secara pelan dan terus 

meningkat, frekuensi pembelian barang-barang, perbaikan dan kemajuan 

pendidikan, perbaikan dalam komunikasi serta pengaruh hubungan sosial yang 

semakin meluas. Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka menjadi suatu 

keharusan bagi perusahaan untuk menyusun kegiatan pemasaran yang 

menitikberatkan kepada perilaku konsumen. Karena dengan menggunakan 

perilaku konsumen perusahaan khususnya manajemen pemasaran akan 
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mempunyai kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan 

konsumen. 

Perilaku pembelian konsumen pada dasarnya merupakan proses 

memilih, membeli dan menggunakan prodak untuk memenuhi kebutuhan. 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus selalu memantau perubahan 

perilaku konsumen sehingga dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen 

tersebut untuk memperbaiki strategi pemasarannya, karena pada hakekatnya 

tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami sifat konsumen 

dengan baik sehingga produk yang ditawarkan dapat laku terjual dan konsumen 

loyal terhadap produk yang dihasilkan. Konsumen hidup dalam sebuah 

lingkungan yang kompleks. Keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri sendiri, maupun dari luar 

diri atau lingkungannya. 

Pemahaman terhadap perilaku konsumen khususnya mengenai 

keputusan pembelian yang dilakukan menjadi sangat penting dalam kancah 

persaingan bisnis dewasa ini. Apabila pelaku bisnis mampu memahami faktor 

tersebut, maka hal tersebut akan berdampak pada keuntungan jangka panjang 

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

aspek konsumen tersebut akan memberikan dasar bagi penyusunan strategi 

pemasaran dimasa kini dan masa yang akan datang. Dalam penentuan keputusan 

pembelian terhadap suatu produk maka disini peran faktor psikologis 

memberikan peran yang besar dalam keputusan tersebut. Faktor psikologis 

merupakan faktor internal konsumen yang secara memberikan dorongan 

mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh konsumen, termasuk 
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dalam memutuskan membeli produk. Pada sisi yang lain perilaku konsumen 

merupakan tindakan nyata dari individu yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan 

(psikologis) dan faktor luar lainnya (ekternal)  yang mengarahkan mereka untuk 

memilih dan mempergunakan barang-barang yang diinginkannya. Ketika 

konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, konsumen mengharapkan 

bahwa dampak tertentu dari pembelian tersebut. 

Intensi membeli muncul sebelum tahap pilihan di mana konsumen 

dapat membentuk keinginan atau niat yang mengarahkan seseorang untuk 

melakukan pembelian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensi yang 

akhirnya berpengaruh pada keputusan pembelian seperti yang diungkapkan 

Kotler (2002) terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku membeli 

seseorang, yaitu faktor budaya terdiri dari budaya, sub budaya dan kelas sosial. 

Faktor sosial terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Faktor 

pribadi, yang terdiri dari usia, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan 

konsep diri, dan yang terakhir faktor psikologis, yang terdiri dari motivasi, 

pengetahuan individu, persepsi, kepercayaan dan sikap. Setiap faktor mempunyai 

pengaruh tersendiri dalam mempengaruhi perilaku membeli.  

Kondisi perkembangan produk fashion selama ini menunjukkan selalu 

mengalami perkembangan, kondisi tersebut dikarenakan adanya perkembagan 

trend yang terjadi dan terus mengalami peningkatan. Terjadinya perkembagan 

fashion tersebut menjadikan para konsumen dihadapkan berbagai pilihan dalam 

keputusan pembelian yang akan diambil. Dalam keputusan pembelian tersebut 

konsumen akan mempertimbangkan kondisi-kondisi baik yang secara internal 

maupun eksternal sehingga keputusan pembelian yang diambil tersebut 
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merupakan keputusan yang melalui berbagai evaluasi. Produk dalam penelitian 

adalah produk fashion. Produk fashion tidak hanya berkaitan dengan pakaian 

semata, tetapi juga mencakup aksesoris seperti ikat pinggang, sepatu topi, tas, 

kaus kaki (Ma’ruf, 2006). Fashion adalah gaya hidup, tanpa bisa dipungkiri 

setiap orang akan memperhatikan penampilan sebagai salah satu bagian dari gaya 

hidup. 

Produk fashion yang terdapat di pasar selama ini memiliki keungulan-

keunggulan dan konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk tersebut. 

Bila konsumen ingin membeli produk fashion di mall, butik dapat di lihat, di 

sentuh bahkan dapat mencobanya secara langsung. Konsumen dapat dengan 

mudah untuk melihat gambar dan keterangan mengenai informasi produk seperti 

spesifikasi, kemasan, harga, ukuran, warna yang yang ditawarkan sehingga dapat 

menjadi pertimbangan pembeli dapat memutuskan pembelian atau tidak. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka judul penelitian ini yaitu :“ Keputusan 

Membeli Produk Fashion di Kalangan Mahasiswa ” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang 

dirumuskan oleh peneliti yaitu bagaimana gambaran keputusan membeli produk 

fashion di kalangan mahasiswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran keputusan membeli produk fashion di kalangan 

mahasiswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan 

informasi bagi disiplin ilmu Psikologi pada umumnya dan pada khususnya 

ilmu Psikologi Industri dan Organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para mahasiswa 

terkait dengan keputusan membeli produk fashion di kalangan mahasiswa. 

 
 
 


