
BAB I 

PENGANTAR 

A. latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi sekarang ini dampak perubahan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sangat terasa adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat di 

segala aspek kehidupan. Dalam paradigma ekonomi juga terjadi perubahan yang 

mendasar mengenai konsep dan perilaku, berawal dari konsep tentang apa yang 

akan diproduksi, untuk siapa, kapan, dan dimana, menjadi konsep yang 

berkebalikan  yaitu dimulai dari untuk siapa, kemudian bagaimana, dan baru 

ditindaklanjuti dengan produk apa yang akan diproduksi. Konsep yang terakhir ini 

bertitik tolak pada aspek pemasaran produk  sebagai langkah awal berperilaku. 

 Sebelum merencanakan jenis produk yang akan dibuat harus terlebih 

dahulu diperkirakan konsep pemasarannya, meliputi perencanaan permintaan, 

analisis selera pelanggan, analisis lingkungan pemasaran, analisis pesaing 

potensial, desain produk dan penetapan harga, rencana distribusi, analisis statistik 

dan riset pasar, serta rencana program promosional. Perubahan konsep perilaku ini 

menyebabkan berubahnya perilaku manusia dari kenginan untuk membuat suatu 

barang menjadi bagaimana bisa memasarkan suatu barang. Merencanakan strategi 

pemasaran merupakan langkah yang memegang peranan besar bagi organisasi 

atau perusahaan karena keberhasilan pemasaran pada dasarnya akan dapat 

menentukan standar, harkat, dan martabat hidup perusahaan, sehingga dengan 



demikian pencapaian kinerja pemasaran yang unggul akan menjadi cita-cita setiap 

eksekutif perusahaan. 

 Berdasarkan sudut pandang organisasi pemasaran, strategi pemasaran 

(marketing strategy) adalah suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi 

pertukaran dalam mencapai tujuan organisasi (Peter & Olson, 1999). Biasanya 

strategi pemasaran diarahkan untuk meningkatkan kemungkinan atau frekuensi 

perilaku konsumen, seperti peningkatan kunjungan pada toko tertentu atau 

pembelian produk tertentu. Hal ini dicapai dengan mengembangkan dan 

menyajikan bauran pemasaran (marketing mix) yang diarahkan pada pasar sasaran 

yang dipillih.   

 Oleh karena itu kberhasilan perusahaan ditentukan oleh strategi 

pemasarannya. Mengumpulkan informasi dari pasar yang berupa isu-isu perilaku 

konsumen yang didapat melalui riset pemasaran formal, diskusi informal dengan 

konsumen, atau intuisi dan pemikiran tentang hubungan antara perilaku konsumen 

dengan strategi dan bauran pemasaran. Dasar strategi bauran pemasaran yang 

meliputi 4-P (product, place, promotion, price) yaitu produk, tempat (distribusi), 

promosi dan harga. Sehingga  sebelumnya harus dapat mengerti dan memahami 

keunggulan dan kelemahan pasar, efek lingkungan eksternal pasar, serta 

kebutuhan pasar yang menjadi dasar untuk menentukan macam produknya, 

demikian pula kesediaan pasar terhadap berbagai macam alternatif harga, promosi 

dan ditribusi. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengalokasikan kegiatan 

pemasarannya pada masing-masing variabel bauran pemasaran (marketing mix).



Titik tolak pemasaran (marketing) adalah kebutuhan dan keinginan 

manusia. Manusia membutuhkan makan, udara, air, pakaian dan perumahan 

sebagai kebutuhan pokok untuk dapat melangsungkan hidupnya. Setelah 

kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi, manusia menginginkan rekreasi, 

pendidikan, jasa dan lain-lain (Radiosunu, 1987). Kebutuhan-kebutuhan inilah 

manusia merasakan adanya perbedaan antara keadaan yang aktual dan keadaan 

yang diinginkan. Sehingga dari pengalaman sebelumnya manusia telah belajar 

bagaimana mengatasi dorongan-dorongan ini dan dimotivasikan kearah produk 

yang diketahui yang akan memenuhi atau memuaskan dorongan atau 

kebutuhannya dan untuk itu maka mereka melakukan pembelian pada suatu 

pruduk.  

 Adapun proses dalam atau tahap yang dilalui konsumen untuk mencapai 

keputusan pembelian, yaitu dimulai dari pengenalan kebutuhan (need 

recognition), pencarian informasi (information search), evaluasi alternatif 

(evaluation of alternatives), keputusan pembelian (purchase decision) dan 

perilaku purna pembelian (postpurchase behavior). Namun dalam pembelian yang 

lebih rutin, konsumen melompati atau membalik sebagian dari tahap-tahap ini. 

Seperti misalnya, seorang wanita yang membeli pasta gigi dari merek yang 

biasanya ia beli, akan mengenal kebutuhan ini dan langsung pada keputusan 

pembelian yang berarti melompati tahap pencarian informasi dan evaluasi 

alternatif dan langsung pada keputusan pembelian (Kotler & Armstrong, 1995). 

 Berdasarkan uraian di atas terdapat faktor psikologis yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. Hal ini akan melibatkan komponen kognitif yang menurut 



Mowen dan Minor (2002), proses kognitif yang terjadi adalah sebagai tingkat 

kemampuan manusia dalam mempersepsi stimulus yang terdapat di lingkungan 

sekitarnya. Suatu persepsi akan menghasilkan suatu sikap. Persepsi yang dibentuk 

individu adalah sebagai upaya untuk memotivasi tingkah lakunya yang tidak dapat 

dilepaskan dari peran informasi yang didapatnya dari lingkungan. Pengaruh suatu 

pesan atau informasi nantinya dapat menentukan individu untuk membuat 

keputusan, bersikap mendekati atau menjauhi.  

 Namun pada umumnya konsumen memiliki keterlibatan yang rendah 

terhadap produk tertentu. Konsumen tidak mencari secara intensif tentang 

informasi merek, karakteristik produk dan sebaliknya konsumen seringkali hanya 

menerima informasi yang pasif saat mereka melihat iklan TV atau iklan media 

cetak (Kotler, 1993). Tingkat keterlibatan konsumen dapat dilihat dari upaya yang 

dilakukan konsumen dalam mencari informasi tentang produk yang diinginkan 

untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga konsumen juga akan 

mempertimbangkan aspek-aspek lain yang melekat pada suatu produk seperti 

manfaat dan makna produk, harga, distribusi dan kegiatan promosi dari produk. 

 Sehingga strategi pemasaran yang dikembangkan dan diterapkan pada 

perusahaan yang berhasil, memiliki kekuatan yang besar terhadap konsumen dan 

masyarakat luas. Strategi pemasaran bukan hanya disesuaikan dengan konsumen 

tetapi juga mengubah apa yang dipikirkan dan dirasakan komsumen tentang diri 

mereka sendiri, tentang berbagai macam tawaran pasar, serta tentang situasi yang 

tepat untuk pembelian dan penggunaan produk.  



 Namun pada kenyataannya ada banyak perusahaan yang tidak dapat 

menerapkan strategi dan bauran pemasaran secara efektif atau tepat guna. Bauran 

pemasaran yang merupakan strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen yang akan berdampak pada tercapainya tujuan 

perusaaan atau organisasi. Karena adanya kondisi global yang menyebabkan 

banyak perubahan pada aspek ekonomi seperti terjadinya pasar bebas yang 

menyebabkan timbulnya persaingan yang sangat ketat, kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang menyatu, daur hidup produk yang pendek serta banyaknya 

teknologi komunikasi dan kecenderungan baru yang muncul.  

Perkembangan ini akan membuka peluang bagi hal-hal yang belum pernah 

terjadi seperti misalnya, terjadinya strategi bauran pemasaran yang kurang efektif 

dalam setiap variabelnya. Meliputi kualitas produk yang rendah dan kurang sesuai 

dengan kebutuhan konsumen saat ini, penetapan harga suatu produk yang yang 

tidak sesuai dengan daya beli konsumen, tempat distribusi yang kurang strategis 

serta sulit dijangkau oleh konsumen, dan promosi atau periklanan yang kurang 

menarik, kurang dapat mempengaruhi dan membujuk konsumen. Namun disisi 

lain perkembangan ini juga dapat menjadi tantangan baru bagi para pemasar. 

Hubungan antara pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian sebelumnya telah diteliti oleh Chandra Adi Purnama (2005) dengan 

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel bauran 

pemasaran terhadap keputusan pembelian pasta gigi merek Pepsodent di 

Kecamatan Bawen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel bauran 

pemesaran yang dikenal dengan 4P yaitu harga, produk, distribusi dan promosi 



berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi merek 

Pepsodent. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wiji Ningsih (2006) yang meneliti 

perilaku pembelian konsumen barang elektronik apakah terpengaruh dengan 

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi juga 

keunggulan bersaing yaitu strategi fokus, differensiasi, dan strategi keunggulan 

biaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran dan keunggulan 

bersaing terbukti secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Berdasarkan dua penelitian diatas yang secara umum menyatakan 

bahwa variabel bauran pemasaran yang terdiri dariempat variabel yaitu produk, 

harga, distribusi dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dalam pembelian ada dua faktor penting 

yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu faktor eksternal yang berupa 

lingkungan sosial dimana dalam hal ini pemasar tidak dapat mengendalikannya. 

Sedangkan faktor internal produk yaitu, produk itu sendiri, harga, promosi dan 

distribusi produk yang dapat dikendalikan oleh pemasar. Sehingga berdasarkan 

permasalahan umum di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh persepsi terhadap bauran pemasaran dengan 

keputusan pembelian. 

2. Seberapa besar tingkat persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran. 

3. Seberapa besar tingkat keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. 



B.  Tujuan Penelitian. 

1. Mengetahui hubungan antara persepsi terhadap bauran pemasaran dengan 

keputusan pembelian. 

2. Mengetahui tingkat persepsi terhadap bauran pemasaran. 

3. Mengetahui tingkat keputusan pembelian. 

4. Mengetahui peran persepsi terhadap bauran pemasaran dengan keputusan 

pembelian. 

C.  Manfaat Penelitian. 

1. Bagi para pemasar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pada manajemen pemasaran perusahaan dalam menetapkan 

dan mengaplikasikan strategi bauran pemasaran yang tepat. 

2. Bagi kalangan peneliti lainnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama dan 

dapat menambah wawasan khususnya pada bidang psikologi konsumen. 

3. Bagi masyarakat umum atau para konsumen diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan informasi yang cukup sehingga dapat menentukan atau 

membuat keputusan pembelian yang tepat guna. 

                                                                     


