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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.   Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi dan 

kebudayaan mempengaruhi sikap dan gaya hidup seseorang khususnya 

masalah penampilan. Dalam kehidupan modern saat ini orang akan lebih 

banyak mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya untuk menunjang 

penampilanya, termasuk didalamnya penampilan wajah yang sempurna, maka 

produk yang paling erat hubungannya dalam hal ini adalah produk kosmetik. 

Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen para manajer 

dihadapkan pada tiga macam produk yang ada dipasar konsumen yaitu 

convenience goods, shopping goods dan speciallity goods. Dan produk 

kosmetik masuk dalam katagori barang shopping. Karena dalam proses 

pembeliannya kosmetik selalu didahului dengan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu, misalnya tentang merk, harga, kualitas dan lain sebagainya. 

Sedangkan karakteristik-karakteristik untuk membeli atau memperoleh produk 

sebagai pemuas kebutuhan relatif lama dan juga frekuensi pembeliannya 

jarang dilakukan, misal dilakukan hanya sebulan sekali atau malah beberapa 

beberapa bulan sekali. 

Tetapi walaupun demikian, banyak pula bermunculan perusahaan-

perusahaan kosmetik yang saling bersaing untuk memasarkan produknya. Hal 

ini dikarenakan adanya peluang yang cukup besar untuk memasukkan produk-

produk kosmetik dipasar, khususnya bagi perusahaan kosmetik. Dan agar 
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perusahaan menang dalam persaingan memperebutkan dan mempertahankan 

konsumen dengan para pesaingnya sehingga dapat berkembang dan bertahan 

hidup, satu cara yang tepat adalah perusahaan harus mampu memberikan 

kepuasan yang tinggi kepada konsumen dengan cara yang lebih efisien dan 

efektif dari pada para pesaingnya. Selain itu, perusahaan dituntut mampu 

melakukan perubahan filosofi yang bersifat mendasar, khususnya perubahan 

dalam konsep pemasarannya, yaitu pada konsep yang berorientasi kepada 

konsumen artinya, perusahaan harus memusatkan aktivitasnya pada usaha-

usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memuaskan, 

yang kemudian dari usahanya tersebut perusahaan akan memperoleh laba. 

Namun demikian, usaha-usaha yang telah dilakukan perusahaan guna 

menciptakan kepuasan yang tinggi kepada konsumen belum tentu 

memperoleh respon yang sama dari konsumen. Kepuasan yang diperoleh 

konsumen pada dasarnya tergantung dari persepsi mereka terhadap kinerja 

produk dan harapan-harapannya terhadap nilai yang diberikan oleh produk 

tersebut jika kinerja produk yang dipersepsikan berada dibawah harapan maka 

konsumen tidak puas (Philip kotler, 1997 : 36). Banyak manfaat yang 

diperoleh perusahaan jika perusahaan dapat memberikan kepuasan yang tinggi 

kepada konsumen, salah satu manfaat yang terpenting adalah diperolehnya 

loyalitas konsumen yang tinggi. Konsumen yang mempunyai loyalitas tinggi 

merupakan asset perusahaan yang akan mendatangkan laba bagi perusahaan. 

Dengan adanya loyalitas konsumen yang tinggi tersebut dapat digunakan 

sehingga dasar segmentasi produk yang dalam penelitian ini mengacu pada 
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produk sariayu. Dimana produk sariayu ini dapat digunakan oleh para remaja 

sampai orang tua dan dalam kelas ekonomi sosial, menengah ke bawah 

sampai menengah ke atas. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, beberapa masalah yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat hubungan yang erat antara karakteristik konsumen yang 

terdiri dari usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan dengan 

karakteristik produk yang meliputi harga, merek, kemasan dan kualitas 

terhadap keputusan pembelian produk sariayu? 

2. Di antara faktor-faktor tersebut, manakah keterkaitan yang paling erat 

terhadap keputusan pembelian produk sariayu? 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Setelah mengetahui pokok permasalahan yang ada penjelasannya 

dalam latar belakang masalah. Maka penulis membatasi masalah ini sebagai 

berikut : 

1. Produk yang diteliti adalah produk sariayu yang terdiri dari pembersih, 

penyegar, pelembab, alas bedak dan bedak tabur di Kecamatan Wonosari 

Klaten. 

2. Variabel yang dianalisis adalah atribut konsumen (usia, pendapatan, 

tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan) dengan atribut produk (harga, 
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merek, kemasan, dan kualitas) terhadap keputusan pembelian produk 

Sariayu di Kecamatan Wonosari Klaten. 

 

D.  Tujuan Penelitian  

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara karakteristik konsumen 

yang meliputi usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan 

dengan atribut produk yang terdiri dari harga, merek, kemasan dan 

kualitas. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor mana yang memiliki keterkaitan yang 

paling erat terhadap keputusan pembelian produk sariayu. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan berupa informasi empiris yang dapat digunakan sebagai : 

1. Bahan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah ditempuh perusahaan 

dalam memberikan kepuasan kepada konsumen produk sariayu dengan 

berbagai macam merek, harga, kemasan dan kualitas produk. 

2. Dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengenali dan memahami 

perilaku konsumen yang menjadi pasar ataupun sasaran untuk menunjang 

kelangsungan hidup serta tercapainya tujuan dari perusahaan.  
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan menguraikan teori - teori penelitian yang 

meliputi pengertian pemasaran, pengertian konsep pemasaran, 

model perilaku pembeli, pengertian perilaku konsumen, 

pengertian marketing mix, hubungan karakteristik pembeli 

dengan produk dan teori- teori relevan yang mendukung 

penelitian ini. 

 BAB III  : METODE PENELITIAN  

  Berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesis, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, difinisi 

operasional variabel, dan metode analisis data.  

BAB IV  :  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum 

produk sariayu, diskripsi data penelitian, analisa data, 

pembahasan serta hasil penelitian.  
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BAB V  :  PENUTUP  

  Berisikan tentang kesimpulan dan saran - saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


