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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dalam setiap kehidupan kita pasti sudah mengenal dengan apa yang 

dinamakan gaya hidup. Gaya hidup secara umum lebih menggambarkan perilaku 

seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kebutuhan manusia pada 

masa sekarang ini cenderung lebih banyak, karena tidak hanya kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan saja, tetapi juga 

kebutuhan lainnya seperti hiburan, olahraga, sampai dengan kecantikan. 

(www.ekonomikelasx.blogspot.co.id/2014/09/kebutuhan-manusia.html). 

Kemajuan zaman juga akan mengubah gaya hidup masyarakat sekarang, 

karena masyarakat saat ini adalah masyarat yang selalu mengikuti perkembangan 

zaman yang semakin modern. Kemajuan media dan teknologi mengakibatkan 

mudahnya seseorang untuk memperoleh berbagai macam informasi trend 

kecantikan, untuk itu kebutuhan tampil menarik menjadi semakin besar. 

(www.citizen6.liputan6.com/read/553984/pengaruh-perkembangan-teknologi-

dalam-kehidupan-manusia) 

Bagi kaum wanita, pentingnya untuk agar selalu tampil menarik 

merupakan dambaan dan daya tarik tersendiri yang tidak bisa ditinggalkan. 

Karena menurut banyak dari kaum wanita berpendapat berpenampilan menarik 

itu adalah wajib dan merupakan modal utama untuk meningkatkan rasa percaya 

diri. Perilaku gaya hidup konsumen seperti ini menyebabkan kebutuhan akan 
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kecantikan yang meluas dikalangan masyarakat.  (www.wanitaplus.com/cantik-

alami-wanita-indonesia/) 

Gloria Swanson dalam Anthony Synnott (1993: 115-116) mengatakan 

bahwa wajah menjadi penentu dasar bagi persepsi mengenai kecantikan atau 

kejelekan individu, dan semua persepsi ini secara langsung membuka 

penghargaan diri dan kesempatan hidup kita. Wajah sungguh-sungguh 

menyimbolkan diri dan menandai banyak hal dari bagian diri yang berbeda. 

Seseorang dapat didefinisikan melalui wajahnya dibandingkan dengan bagian 

tubuhnya. Maka tidaklah mengherankan jika sekarang ini banyak bermunculan 

salon-salon jasa kecantikan yang menawarkan berbagai macam treatment 

kecantikan salah satunya adalah sulam alis yang saat ini semakin menjamur di 

Kota Malang. (www.eprints.uny.ac.id/22542/2/BAB%20I.pdf) 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan kecantikan, 

mendorong masyarakat untuk menggunakan sulam alis. Kecantikan ini adalah 

bagian dari gaya hidup kebanyakan yang berasal dari wanita. Banyak wanita 

yang sebelumnya memiliki alis yang tipis atau bahkan bentuk alis yang tidak 

beraturan ingin membuatnya menjadi lebih indah. Sulam alis kini menjadi trend 

dikalangan wanita dewasa bahkan remaja, karena sulam alis menawarkan praktis 

dalam kecantikan wanita yang tidak perlu ribet lagi dan memakan waktu lama 

untuk membentuk alisnya dengan menggunakan pensil alis, apalagi bagi 

seseorang yang memiliki kegiatan yang sangat padat. 

(www.m.detik.com/wolipop/read/2017/06/13/170435/448/234/ini-tren-sulam-

alis) 
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Metode sulam alis ini merupakan salah satu kemajuan perkembangan di 

dunia fashion. Sesuai data yang saya peroleh dari dr. Lidya Wisye, pemilik klinik 

sulam alis My Beauty Art, dermatologis lulusan University of Singapore ini 

menyulam alis delapan hingga lima belas klien setiap harinya atau lebih dari 200 

klien per bulan. Tidak heran jika treatment sulam alis saat ini banyak sekali 

diminati para wanita di Kota Malang karena ingin dapat membingkai alisnya 

dengan indah dan sempurna. (www.nasional.kompas.com/read/2012/03- 

/19/11243770/Cantik.dengan.Sulam.Alis) 

Kecantikan adalah bagian dari gaya hidup, karena bagi wanita penampilan 

itu adalah segalanya. Gaya hidup menurut Suryani (2008) sangat berkaitan 

dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin canggih dan majunya 

teknologi, sering berdampak dengan gaya hidup yang dijalani. Dalam arti lain, 

gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang 

menjalaninya. Kebanyakan wanita tertarik menggunakan sulam alis karena 

wanita yang cenderung selalu menyesuaikan diri dengan kondisi trend mode 

yang sedang In saat ini. Disamping itu, wanita pada masa kini lebih banyak 

menghabiskan waktu luangnya bersama dengan teman-teman sebayanya sebagai 

suatu kelompok, karena pilihan konsumsi  para wanita sangat dipengaruhi pula 

oleh aktivitas yang ditekuninya, teman-teman, dan penampilan dari generasi itu.( 

www.repository.uin-suska.ac.id/6574/4/BAB%20III.pdf) 

Fenomena yang terjadi pada gaya hidup masyarakat akan berbeda dengan 

masyarakat lainnya, bahkan dari masa kemasa gaya hidup suatu individu dan 

kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Minat manusia 

http://www.repository.uin-suska.ac.id/6574/4/BAB%20III.pdf
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dipengaruhi oleh gaya hidupnya dan barang yang mereka beli mencerminkan 

gaya hidup tersebut. Gaya hidup konsumen langsung dipengaruhi oleh usia, 

pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi 

seseorang menentukan kapasitas untuk membeli atau menggunakan suatu barang 

dan mengungkapkan kepetingan lainnya. Salah satu contoh dari sikap penilaian 

evaluatif yaitu harga sulam alis yang ditawarkan cukup mahal tetapi masih 

banyak yang berminat menggunakan. sulam alis. 

(www.ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soshum/article/136/64) 

Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya oleh Risnawati dan Hasbi, 

(2015) telah melakukan penelitian pengaruh gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian produk revlon. Dalam penelitianya dikemukakan bahwa gaya hidup 

remaja Kota Bogor mengikuti gaya hidup modern dengan gemar menggunakan 

make up yang ditunjukkan dengan aktivitas, minat, dan opini mereka untuk 

proses mengambil keputusan pembelian. Ketiga dimensi tersebut yang mengukur 

gaya hidup, dimensi opinion yang berpengaruh signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian pada remaja perempuan Kota Bogor untuk prosuk Revlon. 

Opinion yang dimaksud terdiri dari opini dari diri sendiri, isu-isu sosial, opini 

terhadap produk Revlon itu sendiri, opini terhadap masa depan, dan budaya. 

Pengambilan keputusan pembelian merupakan pemilihan suatu tindakan 

yang dilakukan oleh konsumen yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Keputusan pembelian 

merupakan perilaku yang harus dilakukan untuk dapat mencapai sasaran, dan 

dengan demikian seseorang akan dapat memecahkan masalahnya. Menurut 
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Suharno dan Sutarso (2010) keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli 

telah menentukan pilihannya dalam melakukan pembelian produk serta 

mengkonsumsinya.  

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen, menurut 

Louden dan Bitta dalam Suryani (2008:7), perilaku konsumen mencakup 

pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan konsumen secara fisik dalam 

pengevaluasian, perolehan penggunaan atau mendapatkan barang dan jasa. Oleh 

karena itu, dalam melakukan keputusan pembelian tersebut terdapat faktor yang 

cukup mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa 

yaitu salah satunya adalah gaya hidup. 

Hal ini didukung pada penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya 

diantaranya adalah penelitian oleh Fatimah (2013) yang berjudul pengaruh gaya 

hidup dan konsep diri terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam 

memilih coffeshop di Samarinda. Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada 

faktor pribadi yang terdiri dari usia dan siklus hidup lingkungan ekonomi, 

pekerjaan, kepribadian, dan gaya hidup. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengaruh gaya hidup dan konsep diri terhadap pengambilan keputusan konsumen 

dalam memilih coffeshop di Samarinda yaitu variabel aktivitas dan minat 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, sedangkan variabel 

opini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. 

Penelitan yang serupa terlihat pada penelitian Brian Bayu Setiawan (2014) 

yang berjudul pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian rumah di 

Graha Pesona Jatisari Mijen Semarang. Dalam hasil penelitiannya disebutkan 
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bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh empat faktor yaitu diantaranya 

adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.  

Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada faktor pribadi yang terdiri 

dari usia dan siklus hidup keluarga, lingkungan ekonomi, pekerjaan, kepribadian, 

dan gaya hidup berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian yaitu sub variabel aktivitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan sub variabel minat dan 

opini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Pengambilan keputusan pembelian konsumen bukanlah berakhir dengan 

pembelian, namun berlanjut hingga pembelian tersebut menjadi pengalaman bagi 

konsumen dalam menggunakan produk yang dibeli tersebut. Pengalaman itu 

akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pembalian 

dimasa depan, karena menurut Suharno dan Sutarso (2010:96) evaluasi pasca 

pembelian merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana kosumen 

mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian dan konsumsi yang dilakukan 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. 

Berdasarkan konteks seperti uraian diatas sesorang konsumen melakukan 

proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah gaya hidup. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sulam Alis 

Studi di Kota Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah gaya hidup aktivitas (activities) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sulam alis ? 

2. Apakah gaya hidup minat (interest) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sulam alis ? 

3. Apakah gaya hidup opini (opinion) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sulam alis ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan dapat membahas lebih 

tuntas untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian  

ini lebih memfokuskan objek yang diteliti yaitu pengguna sulam alis sebanyak 

100 responden dengan masalah yang dibatasi pada variabel gaya hidup sulam 

alis yang ditinjau dari indikator variabel yaitu aktivitas, minat, dan opini 

(Sutisna, 2010) dan indikator keputusan pembelian yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca 

pembelian (Kotler, 2009). 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengatahui pengaruh gaya hidup aktivitas (activites) terhadap 

keputusan pembelian sulam alis. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup minat (interest) terhadap 

keputusan pembelian sulam alis. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup opini (opinion) terhadap 

keputusan pembelian sulam alis. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti dalam 

penerapan antara teori dan praktek yang ada dilapangan serta menambah 

wawasan peneliti dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk. 

Penelitian ini juga diharpakan agar menjadi referensi dan informasi  dalam 

melakukan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

gaya hidup terhadap proses keputusan pembelian. 

2. Bagi Pelaku Usaha 

Penelitian ini hasilnya bisa digunakan perusahaan untuk melihat 

dan mengukur setiap kekurangan yang ada guna untuk perbaikan dimasa 

depan sesuai dengan perolehan data yang diberikan oleh pelanggan agar 

tercapainya keberhasilan usaha. 


