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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi tahun 1998 masih terus

melekat sampai sekarang, bahkan meningkat menjadi krisis multi dimensi. Krisis 

tersebut secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang tergolong pada strata 

menengah kebawah. Belum lagi ada tanda -tanda akan membaiknya perekonomian 

masyarakat muncul problema baru adanya kenaikkan harga bahan bavkar minyak 

(BBM). Dengan adanya kenaikkan harga BBM sempurnalah penderitaan masyarakat 

menengah ke bawah. Nilai tukar rupiah yang semakin merosot terhadap dollar AS 

melengkapi krisis multi dimensi yang dialami masyarakat miskin.

Berkaitan dengan krisis tersebut, orang kaya menjadi semakin kaya karena 

dapat menikmati bunga deposito yang tinggi, sebaliknya yang miskin semakin

terpuruk sampai ke tingkat paling dasar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar 

hidup sangat sulit, karena harga-harga melambung tinggi sampai tak terbeli. Keadaan 

tersebut semakin melebarkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Tuntutan kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda, dengan penghasilan yang 

minimum, lapangan kerja semakin sulit di dapat bermuara pada daya beli masyarakat 

semakin rendah. Kondisi masyarakat yang demikian mengakibatkan terjadinya

pergeseran-pergeseran perilaku masyarakat. Masyarakat strata atas hampir, bahkan

tidak terkena imbas krisis moneter secara signifikan dalam bidang ekonomi, karena 

masih dapat menikmati kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi 
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sebaliknya masyarakat strata bawah atau masyarakat grass root terkena dampak

secara langsung dengan adanya krisis moneter. Kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan hidup dengan kondisi daya beli ekonomi yang rendah menjadikan

kelompok ini menjadi semakin marginal. Karenanya harus mengencangkan ikat

pinggang untuk dapat tetap survive. Untuk mensikapi situasi yang demikian, mau

tidak mau dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya harus membuat skala

prioritas dengan pengetatan manajemen keuangannya.

Dalam hubungan ini, tuntutan kebutuhan yang tidak bisa dihindari terutama 

kebutuhan konsumsi, memaksa harus melakukan penyesuaian-penyesuaian agar

kebutuhan dapat tercukupi. Salah satu kebutuhan yang harus disesuaikan adalah

kebiasaan makan diluar, yang biasa makan direstoran atau warung yang representatif

haruslah dikaji ulang sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Hik adalah sejenis warung yang menyediakan menu makanan ringan sampai 

nasi bungkus dan minuman panas maupun dingin seperti wedang teh, jeruk, kopi, 

susu maupun pakai es. Dari uraian diatas, hik adalah termasuk jenis usaha kecil

tradisional, karena modalnya kecil, cara penyajian dagangan dan cara menjualnya 

masih menganut cara-cara tradisional.

Sejak kapan hik muncul dalam kehidupan masyarakat, tidak ada yang tahu

secara pasti. Tetapi sejak krisis moneter berlangsung di Indonesia pedagang hik

tumbuh gerobak dorong memakai tenda warna menyolok (merah, oranye, biru). Yang 

pasti tidak kalah menariknya adalah murah dan dapat menjadi tempat berkumpul 

konsumen dari berbagai elemen masyarakat.
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Salah satu alternatif yang mungkin untuk memenuhi keinginan tersebut adalah 

makan di angkringan atau sering disebut hik. Hik merupakan tempat mangkal yang 

sesuai bagi masyarakat yang berkantong tipis. Selain itu, menu yang disajikan juga 

relatif lengkap dengan harga yang terjangkau. Pada perkembangannya, hik tidak

hanya sebagai tempat makan masyarakat bawah, tapi juga elemen masyarakat ataspun 

ada yang memanfaatkan untuk pemuas seleranya. Karenanya hik menjadi salah satu 

alternatif yang menjanjikan untuk berkumpul dalam pemenuhan kebutuhan bidang

konsumsi. Persinggungan dari komunitas masyarakat yang berbeda dengan

kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Heterogenitas kepentingan yang

bermuara disatu tempat yaitu hik. Keberadaan hik menjadi semakin unik, karena

menjadi tempat bertemunya berbagai elemen masyarakat dengan segala

kepentingannya.

Karena itu hik menjadi salah satu tempat bertemunya berbagai elemen

masyarakat yang berbeda, yang terdiri dari tingkat pendapatan, usia, jenis pekerjaan 

dan tingkat pendidikan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis mengambil judul

“ANALISA PERILAKU KONSUMEN HIK DI KELURAHAN SUKOHARJO 

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok perumusan masalah 

disini sebagai berikut:

“Apakah ada hubungan yang signifikan antara usia, tingkat pendidikan, jenis

pekerjaan, tingkat pendapatan dengan pelayanan yang lebih santai, waktu, harga, dan 
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macam makanan  pada pedagang hik  di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo dan faktor apa yang paling dominan hubungannya”. 

C. Tujuan Penlitian

Penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui signifikansi antara usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

tingkat pendapatan dengan waktu, harga, macam makanan dan pelayanan yang 

lebih santai.

2. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara pedagang hik dengan konsumen

yang terdiri dari usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

Untuk mengetahui faktor yang dominan antara pedagang hik dengan

konsumen yang terdiri atas tingkat pendidikan, usia, tingkat pendapatan dan jenis 

pekerjaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Sebagai masukan kepada pedagang hik untuk meningkatkan pelayanan kepada

konsumen sehingga akan memperbesar usaha hik di masa yang akan datang.

E. Sistimatatika Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi yang digunakan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

 Dalam bab ini meguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika skripsi.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang dipakai yang

meliputi teori perilaku konsumen, menejemen pemasaran, dan teori-teori

relevan yang mendukung  penelitian ini. 

BAB III . METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang kerangka pemikiran, hipotesa, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV. PELAKSNAAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang  gambaran umum hik, data yang diperoleh,

analisa dan pembahasan serta hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan sebagai

pengembangan hik.


