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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian pada umumnya mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu, dan  dapat ditunjukkan semakin banyak usaha pertokoan baik toko 

kecil maupun toko besar. Semua bersaing untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup. Keadaan krisis moneter saat ini menuntut persaingan 

antar perusahaan,  agar perusahaan yang bersangkutan tidak mengalami 

kebangkrutan. Persaingan ini terlihat dalam hal pemasaran , perlu diketahui  

bahwa pemasaran adalah faktor penting dalam pencapaian kesuksesan di dunia 

usaha.

Permasalahan pemasaran tidak hanya sekedar bagaimana 

menyampaikan produk dari produsen ke konsumen, tapi bagaimana 

menyampaikan produk tersebut dengan harga dan waktu yang tepat, juga 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mendapatkan 

kepuasan yang optimal. Dengan memberikan kepuasan kepada konsumen 

kemungkinan besar perusahaan dapat memperoleh laba, dengan laba tersebut 

perusahaan dapat semakin berkembang dan mampu mempertahankan 

kelangsungan hidup.

Seiring dengan usaha perusahaan dibidang pemasaran dan semakin 

meningkatnya keinginan dan kebutuhan konsumen akan barang dan jasa 

,maka perusahaan perlu mengadakan pendekatan secara terus-menerus 
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terhadap konsumen. Hal ini bertujuan untuk mendapat informasi mengenai 

perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan  melakukan pembelian. 

Masing-masing konsumen memiliki keinginan yang berbeda, hal ini 

disebabkan adanya perbedaan status sosial, pendidikan, penghasilan, pribadi 

dan psikologis. Apabila kita amati, biasanya pembeli membanding-

bandingkan antara barang yang satu dengan yang lain sebelum memutuskan 

untuk membeli barang yang diinginkan. 

            Semua ini mendorong konsumen untuk memilih toko yang sesuai 

dengan keinginannya. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil 

judul  “ Studi Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk pada Toko Dewi 

Sartika di Kelurahan Danukusuman Surakarta” 

B. Perumusan Masalah 

Perlu disadari bahwa  permasalahan yang komplek  tidak semuanya 

dijelaskan secara panjang lebar, hal ini menginggat keterbatasan dalam waktu, 

tempat dan biaya juga diterapkannya prinsip efisiensi yang perlu 

dipertimbangkan. 

 Dari uraian diatas penulis mengajukan perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Adakah hubungan antara Jenis Kelamin terhadap pembelian barang 

atau produk di Toko Dewi Sartika.

2. Adakah hubungan antara Tingkat Pendidikan terhadap pembelian 

barang atau produk di Toko Dewi Sartika.
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3. Adakah hubungan antara Jenis Pekerjaan terhadap pembelian barang 

atau produk di Toko Dewi Sartika.

4. Adakah hubungan antara Tingkat Pendapatan terhadap pembelian 

barang atau produk di Toko Dewi Sartika.

5. Perilaku Konsumen mana yang mempunyai pengaruh paling erat 

terhadap pembelian produk pada toko Dewi Sartika. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian diadakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara perilaku konsumen terhadap 

pembelian produk di Toko Dewi Sartika yang mempunyai dua 

variabel yaitu variabel pembeli terdiri dari jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan dan variabel 

produk terdiri dari jenis produk, kualitas produk, tingkat harga, 

kelengkapan dan pelayanan/ service terhadap produk yang dibeli oleh 

konsumen. 

2. Untuk mengetahui apakah Atribut Variabel Produk mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap konsumen dalam memutuskan 

pembeliannya. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Toko Dewi Sartika 

Untuk mengetahui sejauh mana sikap konsumen terhadap karakteristik 

toko Dewi Sartika dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam memilih tempat berbelanja.  
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2. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dengan melihat dan 

mengetahui keadaan yang dihadapi. 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan pembaca mengikuti uraian dalam skripsi ini 

secara seksama maka dibuatlah sistematika penyusunan skripsi yang pada 

prinsipnya dibagi menjadi lima (5) Bab yang terdiri dari sub-sub bab 

sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan Bab pendahuluan yang berisikan tentang Latar 

Belakang dari penulisan skripsi ini, Perumusan masalah, 

Tujuan penelitian , Manfaat penelitian serta Sistematika 

skripsi.

BAB   II  : Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang landasan teori 

yang meliputi tentang teori yang erat hubungannya dengan 

pemasaran yaitu Pengertian serta konsep pemasaran, 

Pengertian Produk dan barang, Definisi perilaku konsumen dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, serta 

tahap-tahap dalam proses pembelian 

BAB III :  Dalam bab ini dijelaskan tentang metodologi Penelitian yang 

terdiri dari kerangka pemikiran , Hipotesa, Obyek Penelitian , 

Populasi dan Sampel, Sampling, Data dan Sumber data ,serta 

Teknik Analisa Data. 
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BAB IV :  Berisikan Pelaksanaan dan Hasil Penelitian meliputi gambaran  

umum kelurahan Danukusuman  dan pembahasan masalah 

dengan Metode Chi-Square Test dengan Test of Independency. 

BAB  V : Bab penutup ini berisikan hasil kesimpulan dari analisa dan 

tambahan dari penulis yang berupa saran-saran. 


