
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masuknya bisnis ritel dari luar negri yang dikelola secara professional 

menuntut bisnis ritel domestik untuk dikelola secara professional pula  agar 

mampu bersaing dalam melayani konsumen. Munculnya beragam produk 

dengan informasi yang menyertainya juga membuat konsumen menghadapi 

banyak pilihan. Hal tersebut membuat masing-masing perusahaan berusaha 

menawarkan sesuatu yang berbeda sebagai daya tarik.. Perbedaan kualitas 

produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh peritel memanjakan konsumen 

untuk dapat memilih dan menentukan produk apa yang akan dibeli serta 

dimana ia akan berbelanja. Keberhasilan dalam pasar ditentukan oleh 

bagaimana pemasar memahami keadaan pasar dan merumuskan strategi 

pemasaran yang harus diterapkan. Strategi ini berupa kombinasi optimal dari 

unsur-unsur marketing mix, yaitu produk, harga, promosi dan distribusi.   

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan bauran pemasaran 

yang tepat.  Dalam konteks tersebut salah satu komponen dari ba uran 

pemasaran yang digunakan adalah promosi dimana salah satu tujuan dari 

kegiatan promosi itu sendiri ialah untuk menjembatani komunikasi antara 

produsen dan konsumen. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan ba hwa 

promosi merupakan aspek penting dalam bauran pemasaran dalam 
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mengenalkan, menginformasikan dan menjelaskan kepada konsumen tentang 

keberadaan produk dan penggunaannya.   . 

Goro Assalam sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bisnis ritel menggunakan sarana promosi yang bertujuan untuk mengendalikan 

operasional perusahaan dalam mencapai target penjualan dan pasar sasaran 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Promosi sebagai sarana untuk 

memikat konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian produk diharapkan 

dapat mendorong permintaan konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta.  

Kotler (2000:242) mengatakan bahwa salah satu alat utama dalam bauran 

promosi adalah periklanan. Yaitu semua bentuk penyajian non personal, ide-

ide, promosi barang produk/jasa, yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang 

dibayar. Periklanan merupakan salah satu alat promosi yang sering digunakan 

perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasive pada konsumen 

potensial dan masyarakat. Pembeli akan tertarik pada suatu produk/jasa 

apabila ada informasi yang menyertainya sehingga mampu meningkatkan 

minat konsumen untuk mencoba suatu produk/jasa yang ditawarkan.  

Periklanan digunakan karena dengan periklanan perusahaan dapat 

melakukan komunikasi yang efektif dengan pelanggan potensial sehingga 

diharapkan akan meningkatkan penjualan produk/jasa. Periklanan harus 

dirancang dengan baik agar dapat memenuhi fungsi utamanya yaitu 

menyampaikan informasi dan mempengaruhi sikap audiens sasaran. Disinilah 

arti pentingnya bagi suatu perusahaan. Suatu pesan iklan dianggap efektif bila 

dapat menarik perhatian (attention), mempertahankan ketertarikan (interest), 
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membangkitkan keinginan (desire), dan menggerakkan tindakan (action) 

formula ini mampu menunjukkan kualitas dari iklan yang digunakan oleh 

perusahaan.  

Menurut Gunawan  (2003:35) Periklanan tidak selalu dapat dilakukan 

dengan melalui media : surat kabar, majalah, surat pos langsung, radio, tv, 

maupun papan reklame. Tetapi periklanan juga dapat dilakukan di toko tempat 

transaksi jual beli terjadi. Gunawan menyebut periklanan ini sebagai POP  

(Point Of Purchase) advertising. Point Of Purchase itu sendiri terdiri dari tiga 

komponen dasar yaitu : Display, Signage dan In-Store Media. Point Of 

Purchase advertising memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan 

promosi yang mendorong konsumen untuk meningkatkan kegiatan konsumsi 

mereka, sekaligus mengingatkan konsumen akan barang-barang yang 

ditawarkan di dalam toko agar konsumen tertarik dan mau membeli barang 

yang ditawarkan tersebut. Karena itu penentuan penggunaan Display, Signage 

dan In -Store Media yang tepat di dalam toko dapat menjadikan program 

periklanan menjadi lebih efektif dimana dalam penelitian yang telah dilakukan 

oleh POPAI (Point of Purchase Advertising Institution) mengatakan bahwa 

2/3 keputusan pembelian (Consumer Buying Habbit) terjadi di tempat 

pembelian 

Dengan POP advertising diharapkan kebutuhan dan kepuasan  

konsumen dalam berbelanja dapat terpenuhi. Kepuasan konsumen merupakan 

kunci dari setiap perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan terutama 

dalam bisnis ritel ini. O leh karena itu untuk dapat mengetahui sejauh mana 
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penerapan Display, Signage, dan In-Store Media  dalam mempengaruhi 

perilaku konsumen yang dapat menentukan keputusan konsumen, maka akan 

menarik dilakukan penelitian dengan judul penelitian: 

 “ANALISIS PENGARUH POP (POINT OF PURCHASE) ADVERTISING 

TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN KONSUMEN DI GORO 

ASSALAM PABELAN SURAKARTA”  

 

B. Perumusan Masalah  

1.  Apakah Display mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta ? 

2.  Apakah Signage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta ? 

3.  Apakah In-Store Media  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta ? 

4.  Apakah Display, Signage, dan  In -Store Media secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembelian 

konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk menganalisis pengaruh Display terhadap perilaku pembelian 

konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta. 

2.  Untuk menganalisis pengaruh Signage terhadap perilaku pembelian 

konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta. 
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3.  Untuk menganalisis pengaruh In-Store Media  terhadap perilaku pembelian 

konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta. 

4.  Untuk menganalisis pengaruh Display, Signage, dan  In -Store Media 

secara bersama-sama terhadap perilaku pembelian konsumen di Goro 

Assalam Pabelan Surakarta ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Peneliti, sebagai wahana untuk menambah ilmu pengetahua n 

terutama tentang implementasi teori perilaku konsumen dalam konteks 

tindakan nyata terhadap keputusan pembeliannya ketika berada didalam 

tempat penjualan.  

2.  Pihak Goro Assalam, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan 

referensi dalam mempertimbangan,. menentukan dan menetapkan strategi 

POP  (Point Of Purchase) advertising yang baik diwaktu mendatang.  

 

E. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, gambaran pembahasan masing-masing 

bab adalah sebagai berikut : 

BAB I          : PENDAHULUAN 

                        Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 
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BAB II         :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang berbagai teori yang 

relevan dengan penelitian yaitu pengertian perilaku konsumen, 

pengertian keputusan pembelian. 

BAB III        : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesis, populasi, 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, pengukuran dan instrumen 

penelitian, dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV        : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menerangkan gambaran umum obyek penelitian, 

gambaran populasi dan responden, analisis data, dan 

pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh 

peneliti. 

BAB V          : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari 

analisis data dan pembahasan, serta saran-saran. 

 


