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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, 

karena preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu 

konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan juga berbeda. Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Produsen perlu memahami perilaku konsumen 

terhadap produk atau merek yang ada di pasar, selanjutnya perlu dilakukan 

berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang 

dihasilkan.  

Assael (1995) mengembangkan model perilaku konsumen dengan 

menetapkan tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Faktor 

pertama yang berpengaruh pada konsumen adalah stimuli. Stimuli 

menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemprosesan 

informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, 

teman atau dari pengalaman sendiri. Pengaruh kedua berasal dari karakteristik 

pribadi konsumen meliputi persepsi, sikap, manfaat serta karakteristik 

konsumen. Pengaruh yang ketiga respon konsumen yaitu hasil akhir dari 

proses keputusan dan suatu pertimbangan yang menyeluruh dari semua faktor 

diatas. (Sodik, 2004) 

Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang 

menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi 
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pembelian. Perusahaan harus dapat memasarkan barangatau jasa yang 

diproduksi kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lain.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2001) kualitas produk merupakan 

senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadi hanya 

perusahaan dengan kualitas produk paling baik yang akan tumbuh dengan 

pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari 

perusahaan yang lain.  

Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan begitu maka produk 

dapat bersaing di pasaran, sehingga menjadikan konsumen memiliki banyak 

alternatif pilihan produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu 

produk yang ditawarkan. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui 

oleh konsumen dan bisa membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan 

kemudian akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tersebut. 

Proses pengambilan keputusan membeli sebelum membeli suatu 

produk atau jasa, umumnya konsumen melakukan evaluasi untuk melakukan 

pemilihan produk atau jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan 

menghasilkan suatu keputusan. Pengambilan ke putusan sendiri merupakan 

sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian, 

konsumsi, dan evaluasi alternatif sesudah pembelian. Dalam hal ini, konsumen 
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bisa mengambil beberapa keputusan, meliputi merk, jumlah, waktu 

pelaksanaan dan metode pembayaran. 

Namun harga juga dapat menjadi indikator kualitas dimana suatu 

produk dengan kualitas tinggi akan berani dipatok dengan harga yang tinggi 

pula. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan pembelian suatu produk. Promosi merupakan salah satu 

penentu faktor keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun 

berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan 

tidak yakin bahwa produk itu tidak akan berguna bagi mereka, maka mereka 

tidak akan pernah membelinya (Tjiptono,1997) 

Media promosi yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi 

tentang produk adalah media periklanan. Periklanan merupakan salah satu 

media yang digunakan perusahaan, bisa diklasifikasikan menurut tujuannya 

yaitu, untuk memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan (Tjiptono, 

1997). Inti dari periklanan adalah untuk memasukan sesuatu dalam pikiran 

konsumen dan mendorong konsumen untuk bertindak atau adanya kegiatan 

periklanan sering mengakibatkan terjadinya penjualan dengan segera, 

meskipun banyak juga penjualan terjadi pada waktu mendatang. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan periklanan adalah untuk 

meningkatkan penjualan yang menguntungkan (Dharmmesta, 2007).  

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen kiranya dapat menjadi acuan dalam 

merumuskan sebuah strategi pemasaran untuk menghindari penurunan 
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penjualan yang berkepanjangan. Begitu juga produk baju bekas bermerek ini 

tentu tidak langsung dapat menarik konsumen untuk membeli namun untuk 

menarik dan mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian terhadap 

produk tersebut maka perusahaan harus dapat menanamkan strategi pemasaran 

yang baik ke dalam ingatan konsumen.  

Bentuk strategi pemasaran tersebut dapat menggunakan Marketing Mix  

7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical 

evidence. Semua unsur 7P, baik product, price, place, promotion, people, 

process, dan physical evidence, semua digunakan dalam pemasaran baik 

produk maupun jasa. Karena dalam pemasaran, ketujuh hal tersebut sangat 

mempengaruhi laku atau tidaknya produk maupun jasa yang akan dijual ke 

konsumen. Dengan demikian, strategi mempromosikan sebuah produk 

merupakan strategi pembangunan atribut yang akan dikenal konsumen. Maka 

untuk dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba dan 

untuk memenangkan persaingan. Salah satu caranya adalah dengan 

menggunakan strategi marketing mix, seperti yang disampaikan oleh Kotler 

(2003:15): Marketing mix merupakan sekumpulan alat pemasaran untuk 

mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. 

Begitu halnya dengan produk import pakaian bekas masuk ke 

Indonesia dengan jumlah yang sangat masif. Potensi keuntungan yang 

menggiurkan juga merupakan daya tarik para pelaku usaha untuk memilih 

jenis bisnis ini. Simbiosis mutualisme antara konsumen dan pedagang, di 

dalam bisnis baju import bekas, sudah sangat melekat. Artinya tidak hanya 
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yang membeli baju bekas import ini hanya kalangan yang tidak berduit. Dari 

rakyat jelata sampai golongan menengah, dari petani sampai golongan 

akademisi, juga merupakan penikmat produk ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian baju 

bekas bermerek di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variabel marketing mix 7P (product, price, place, 

promotion, people, physical evidence, dan process) terhadap keputusan 

pembelian baju bekas bermerek di Kelurahan Dinoyo Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang? 

2. Variabel marketing mix 7P manakah yang dominan berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam pembelian baju bekas bermerek di Kelurahan 

Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

C. Batasan Masalah 

 Agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terfokus, 

maka tidak semua masalah akan diteliti, untuk itu maka peneliti memberikan 

batasan, variabel yang akan diteliti serta bagaimana hubungan variabel 

tersebut dengan variabel yang lain, maka peneliti membatasi permasalahan 

yang diangkat hanya pada variabel bauran pemasaran (product, price, place, 

promotion, people, physical evidence dan process) terhadap keputusan 
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pembelian baju bekas bermerek di Kota Malang. Sedangkan responden 

dibatasai hanya masyarakat yang melakukan pembelian baju bekas bermerek 

di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel marketing mix 7P 

(product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan 

process) terhadap keputusan pembelian baju bekas bermerek di 

Kelurahan  Dinoyo Kota Malang, baik simultan maupun secara parsial. 

b. Untuk mengetahui variabel marketing mix 7P manakah yang dominan 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian baju bekas 

bermerek di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi toko baju bekas bermerek 

 Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam bidang pemasaran 

khususnya tentang keputusan konsumen dalam pembelian baju bekas 

bermerek. Sekaligus dapat dijadikan informasi dalam penyusunan strategi 

pemasaran berdasarkan tentang keputusan konsumen dalam membeli. 

b. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan bagi para pembaca yang tertarik pada bidang manajemen 

pemasaran, sekaligus diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, 

terutama sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian selanjutnya. 




