
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap konsumen memiliki perilaku terhadap objek atau suatu produk baik 

itu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau hanya membeli untuk 

memenuhi keinginanya saja. Maka dari itu setiap konsumen memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda juga. Setiap calon 

konsumen pasti memiliki motivasi tersendiri dalam pembelianya. Motivasi 

hedonik mendorongan calon konsumen untuk memenuhi kesenangan semata 

bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi lebih mementingkan 

akan kesenangan dan pengalaman yang didapat ketika akan melakukan 

pembelian.  

Kenyataannya banyak sekali orang yang melakukan pembelian dalam 

suatu ritel bukan hanya karena untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli 

berbagai produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga dapat bermanfaat. 

Tetapi juga mencari kesenangan yang akan didapat ketika melakukan pembelian 

dengan mendatangi berbagai ritel. Untuk perusahaan ritel motivasi hedonic 

memiliki pengaruh yang lebih signifikan dari pada utilitari dikarenakan yang 

dicari seorang individu sekarang lebih kepada kesenangan dan pengalaman apa 

yang mungkin akan didapat. 
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Ketika calon konsumen mendapatkan rangsangan atau pengaruh dari luar 

maka dia akan memberikan tanggapan berupa sikap (attitude) terhadap suatu 

objek yang nantinya akan menggambarkan apakah senang atau tidak terhadap 

objek tersebut. Pengaruh yang diberikan bisa dari keluarga, teman, informasi 

melalui media, atau atas pengalaman yang pernah dialami. Sehingga nantinya 

calon konsumen akan menunjukan suatu sikap baik itu positif atau negatif. 

Tentunya sikap akan sangat memiliki pengaruh terhadap perilaku 

konsumen karena sikap merupakan salah satu karakteristik pembeli yang 

mempengaruhi proses keputusan pembelian. Setiap calon konsumen memiliki 

karakter yang berbeda dimana juga memiliki sikap yang berbeda beda pula 

terlebih setiap objek yang mempengaruhi sikap bisa berbeda antara satu calon 

konsumen dengan calon konsumen lainnya.  

Perkembangan bisnis retail di Indonesia terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya berdasarkan contoh brand dari ritel modern yang menunjukan 

gambaran dari minat beli masyarakat terhadap bisnis retail yang ada sehingga 

mengakibatkan perkembangan bagi bisnis retail di Indonesia dan meningkatkan 

pendapatan ataupun penjualan. PT Carrefour Indonesia yang merupakan salah 

satu bisnis retail terbesar mempunyai pendapatan sebesar 15 trilliun pada tahun 

2011 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12 trilliun rupiah. 

(www.detik.com) 

Dari pre-reset yang penulis lakukan beberapa hari di Carrefour Market 

yang merupakan jenis supermarket dari PT. Carrefour Indonesia yang bertujuan 

mengamati jumlah konsumen yang datang untuk melakukan pembelian di 
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Carrefour Market cenderung lebih sedikit apabila dibandingkan dengan 

hypermarket yang ada di matos seperti hypermart atau minimarket seperti 

indomart atau alfamart. Fenomena yang ada menunjukan adanya perbedaan 

alasan seorang konsumen dalam melakukan pembelian dan menentukan tempat 

belanja yang ingin dituju. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian terhadap 

calon konsumen Carrefour dimana calon konsumen disini merupakan individu 

yang belum pernah melakukan pembelian di carrefour yang memiliki 

kemungkinan untuk membeli di Carrefour. 

Calon konsumen dalam pembeliannya di Carrefour pasti akan didasari 

oleh kebutuhan apa yang diperlukan dan tentunya pasti sebelumnya akan 

mendapatkan stimulus terlebih dahulu. Stimulus tersebut bisa berupa informasi 

yang membuat suatu individu menentukan perilaku apa yang akan dilakukan dan 

membentuk suatu motivasi serta sikap yang dimiliki oleh calon konsumen. 

Calon konsumen memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebutuhan 

yang berbeda secara otomatis memiliki dasar pembelian yang berbeda juga. 

Setiap informasi atau stimulus bisa di dapat dari siapa saja baik itu teman, 

keluarga atau bahkan belajar dari pengalaman yang sebelumnya pernah 

berbelanja di carrefour. Pengalaman dari orang lain ataupun pengalaman dari 

pribadi. 

Permasalahannya adalah setiap calon konsumen dalam motivasi dan sikap 

yang timbul pasti akan dilatar belakangi oleh faktor yang berbeda diantara calon 

konsumen Carrefour Market sebelum calon konsumen itu menentukan perilaku 

apa yang akan diambil. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang dilakukan adalah 

tentang ”Faktor Motivasi Hedonis dan Sikap Pada Calon Konsumen 

Carrefour di Kota Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah faktor motivasi hedonis dan sikap dipertimbangkan calon 

konsumen Carrefour di Kota Malang?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui faktor motivasi hedonis dan sikap yang 

dipertimbangkan calon konsumen Carrefour di Kota Malang. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar pada penelitian yang akan dilakukan tetap terfokus pada 

permasalahan dan topik yang akan dibahas maka perlu dibuat batasan masalah. 

Pada penelitian ini dilakukan hanya pada masyarakat yang berada di sekitar 

masjid sabillah di blimbing dan di alun-alun Malang yang belum pernah 

melakukan pembelian di Carrefour sehingga hanya calon konsumen yang menjadi 

responden pada penelitian ini. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan dan evaluasi praktek lapangan, khususnya bagi Carrefour 

sehingga bisa meningkatkan penjualan. 
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan berguna sebagai kontribusi pemikiran yang berkaitan 

dengan pemasaran terutama dalam pembahasan tentang perilaku 

konsumen serta berguna bagi akademisi yang ingin mengetahui faktor 

Motivasi Hedonis dan Sikap pada calon konsemen carrefour. 

 


