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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemahaman mengenai perilaku konsumen akan diketahui sejauh mana 

seorang konsumen menunjukkan minat untuk melakukan pembelian produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Melalui analisis terhadap perilaku 

konsumen maka dapat diketahui proses pembelian yang akan dilakukan oleh 

konsumen mulai masalah pemenuhan kebutuhan konsumen sampai perilaku 

setelah melakukan pembelian dapat diketahui secara jelas sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam kebijakan dalam bidang pemasaran yang akan 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Pemasar sangat mengharapkan dalam mempertahankan pelanggannya 

dalam jangka panjang, bahkan jika mungkin untuk selamanya. Pelanggan yang 

puas biasanya akan dengan senang hati merekomendasikan produk atau jasa 

dengan orang-orang terdekat mereka. Selain itu pelanggan yang puas juga 

mempunyai kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan perpindahan 

merek (switching) sehingga proses pembelian ulang terhadap produk atau jasa 

yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen yang puas akan memiliki 

keinginan untuk melakukan pembelian ulang dan tidak mudah beralih ke 

perusahaan atau produk pesaing serta dapat merekomendasikan orang lain 

untuk mengkonsumsi produk tersebut. Kepuasan konsumen yang berlanjut 

kepada loyalitas konsumen akan berdampak terhadap penjualan yang akan 
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diperoleh perusahaan sehingga mendukung upaya perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Perilaku konsumen sulit untuk diamati dan dipahami secara langsung, 

akan tetapi perilaku yang terlihat di dalam melakukan pembelian seorang 

individual timbul karena ada interaksi dengan lingkungan mereka, sehingga 

menjadi sebuah keputusan. Studi tentang perilaku konsumen berupaya 

memahami persoalan-persoalan yang lebih kompleks yaitu tidak hanya 

persoalan yang bersifat fiskal saja akan tetapi lebih luas lagi, yaitu termasuk 

peristiwa-peristiwa yang bersifat psikologis dan sosial. Proses keputusan yang 

diambil atau dilaksanakan oleh individual lebih banyak melibatkan kondisi 

psikologis masing-masing individu tersebut. Perilaku konsumen pada 

dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis 

(Kotler dan Keller, 2007:214). 

Selain itu taktik bauran pemasaran, menjadi hal penting untuk selalu 

diperhatikan oleh perusahaan, berpedoman bahwa produk dengan harga murah 

(low price) pasti akan terjual dengan sendirinya. Seiring dengan semakin 

meningkatnya persaingan maka pemasar berusaha mendapatkan konsumen 

dengan memproduksi produkyang lebih berkualitas dan didukung dengan 

proses promosi yang dilakukan untuk memberikan dukungan untuk 

memberikan informasi tentang keunggulan produk secara lengkap dan 

didukung adanya kemudahan konsumen dalam memperoleh produk. 

Pemilihan objek penelitian UD penggilingan padi hasil tani di Jalan 

Raya Genteng Kepundungan Bayuwangi.Berdasarkan pengamatan yang 
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dilakukan oleh peneliti yang telah mendapatkan data awal bahwa UD 

Penggilingan Padi Hasil Tani merupakan salah satu penggilingan padi yang 

mampu bertahan dan bersaing di wilayah tersebut, jika dilakukan observasi 

pasar dan persaingan yang terjadi antara satu penggilingan padi dengan 

penggilingan padi yang lainnya cukup kompetitif. Namun jika dilihat dari 

perkembangan suatu usaha yang dilakukan oleh Peningkatan penjualan kini 

tidak mengalami peningkatan penjualan beras atau dapat dikatakan penjualan 

berasnya standar. Peningkatan penjualan pada UD Penggilingan Padi secara 

sistematis dapat disajikan pada tabel 1. 1 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Beras Pada UD Penggilingan Padi Hasil Tani 

Tahun 2011-2015 

(Dalam Kilogram) 

Tahun Jumlah Peningkatan 

2010 495.562 - 

2011 405.847 -18,10% 

2012 231.293 -43,00% 

2013 281.784 21,83% 

2014 843.981 199,51% 

2015 645.109 -23,56% 

 Sumber: UD Penggilingan Padi 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya fluktuasi jumlah 

penjualan yang diperoleh UD Penggilingan Padi, kondisi ini memberikan 

gambaran mengenai produk yang dihasilkan belum mampu memberikan 

jaminan kepuasan sehingga memutuskan pembelian ulang pada UD. 

Penggilingan Padi Hasil Tani. Jumlah penjualan pada UD Penggilingan Padi 

Hasil Tani rata-rata per tahun mencapai 483.929,33 ton beras, namun 

demikian beberapa tahun sebelumnya produksi beras hasil tani tidak 

mengalami peningkatan penjualan atau bisa dikatakan penjualannya standar 
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stagnan dan peningkatan penjualan  tersebut lebih banyak dipengaruhi harga. 

Kodisi ini mengindikasikan belum maksimalnya upaya pemilik untuk 

mempengaruhi konsumen untuk tetap mengkonsumsi produk yang ditawarkan 

oleh UD. Penggilingan Padi Hasil Tani. Kenyataan tersebut terjadi juga tidak 

terlepas adanya persaingan dari usaha sejenis yang terjadi, dimana wilayah 

tersebut terdapat empat jenis usaha yang sama yang saling melakukan 

persaingan dalam usahanya. 

Usaha sejenis yang menjadi pesaing yaitu PP hasil bumi dengan alamat 

di Jl Raya Srono – Desa Depundungan - Kecamatan Srono, PPKehuripan, Jl 

Raya Srono – Desa Parijatah - Kecamatan Srono, PP Suka Tani dengan alamat 

Jl Raya Genteng-Desa Kepundungan-Kecamatan Srono.  Penelitian ini bisa 

dilihat seberapa tingkat loyalitas seseorang terhadap UD. Penggilingan Padi 

Hasil Tani agar tetap setia menjadi pelanggan tetap untuk membeli dan 

mengonsumsi beras super dari UDPenggilingan  Padi Hasil Tani. Upaya yang 

harus dilakukan oleh pemilik dalam menciptakan loyalitas pelanggan maka 

kepuasan konsumen harus diutamakan. 

Hasil survey awal yang dilakukan kepada konsumen setelah 

melakukan pembelian pada UD.Penggilingan Padi Hasil Tani dapat diketahui 

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pembelian. 

Faktor tersebut terkait dengan kualitas produk, harga jual produk, informasi 

mengenai keunggulan produk, kemudahan pencapaian lokasi pembelian, 

kebiasaan mengkonsumsi produk, arahan dari beberapa keluarga serta rekan 

dan upaya untuk mendapatkan produk beras yang baik. Hasil survey tersebut 
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menjadi dasar dalam melakukan analisis terkait dengan pertimbangan 

konsumen dalam melakukan pembelian di UD. Penggilingan Padi Hasil Tani. 

Berdasarkan data penjualan tersebut menunjukkan adanya penurunan, 

kondisi ini menunjukkan adanya penurunan atas pencapaian kinerja 

perusahaan dalam hal hasil penjualan. Pemahaman perusahaan atas perilaku 

konsumen secara langsung akan memberikan dukungan terkait dengan upaya 

untuk memasarkan produk jenis baru tersebut. Melalui analisis perilaku 

konsumen maka dapat diketahui secara jelas faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian pada UD Penggilingan 

Padi Hasil Tani. Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN UNTUK MEMUTUSKAN 

PEMBELIAN ULANG PADA UD. PENGGILINGAN PADI HASIL 

TANI , BANYUWANGI” 

B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan latar belakang permasalahan yaitu: 

1. Faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan konsumen untuk memutuskan 

pembelian ulang pada UD. Penggilingan Padi Hasil Tani, Banyuwangi? 

2. Faktor apakah yang paling dipertimbangkan konsumen untuk memutuskan 

pembelian ulang pada UD. Penggilingan Padi Hasil Tani , Banyuwangi? 

C. Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan Uraian Sebelumnya Maka Tujuan Penelitian Ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk 

memutuskan pembelian ulang pada UD. Penggilingan Padi Hasil Tani, 

Banyuwangi. 
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2. Untuk mengetahui faktor yang paling dipertimbangkan konsumen untuk 

memutuskan pembelian ulang pada UD. Penggilingan Padi Hasil Tani, 

Banyuwangi. 

D. Batasan Penelitian 

     Penelitian ini supaya lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka peneliti memberikan batasan penelitian mengenai faktor 

bauran pemasaran dan perilaku konsumen yang dipertimbangkan konsumen 

untuk memutuskan pembelian ulang pada UD. Penggilingan Padi Hasil Tani, 

Banyuwangi. 

E. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu :  

1. Bagi Perusahaan 

  Bagi pihak pemilik usaha sebagai bahan masukan yang diteliti 

dalam melakukan evaluasi pemasaran yang dilakukan untuk mengetahui 

keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan pemilik dalam menentukan kebijakan dimasa 

yang akan datang.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Bagi Peneliti Selanjutnya dapat digunakan sebagai informasi dalam 

bidang pemasaran dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

 


