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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  setiap  perusahaan  atau  pengecer 

umumnya  bagaimana  atau  apa  saja  yang  harus  dilakukan  agar  mencapai 

volume  penjualan  yang  menguntungkan.  Salah  satu  alternatif  untuk 

membatasi  permasalahan  tersebut  adalah  perusahaan  atau  pengecer  harus 

memprioritaskan usaha pemasaran yang dititikberatkan pada orientasi pasar. 

Oleh  karena  itu,  perusahaan  ataupun  pengecer  dituntut  untuk  selalu 

mengadakan penelitian pasar agar dapat memahami perilaku konsumen dari 

pasar sasaran dan menentukan langkah-langkah serta kebijakan selanjutnya 

untuk mengatasi pasar.

Sebagai  penjual  pengecer  merupakan  saluran  bagi  produsen  dan 

pedagang  besar  dalam  usahanya  untuk  mendekati  konsumen.  Bahkan 

pengecer  bisa  juga ikut  melakukan kegiatan periklanan,  promosi  penjualan 

maupun  kegiatan  promosi  yang  lain  untuk  mempercepat  proses  transaksi 

penjualan produk dari produsen ke konsumen.

Ada  berbagai  pengecer  yang  dapat  kita  jumpai  dalam  kegiatan 

perdagangan. Seperti Departemen Store atau Toserba, Single Line Store atau 

toko yang menjual satu jenis produk saja. Supermarket yang menjual produk 

dengan cara self-service atau lebih dikenal dengan nama Swalayan.
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Suatu  perusahaan  dalam  memasarkan  barang  dan  jasa  selalu 

dihadapkan  pada pertanyaan “mengapa konsumen membeli barang atau jasa 

tersebut”.  Jawabnya  tidak  dapat  diterangkan  secara  langsung  dari  hasil 

pengamatan  saja,  akan  tetapi  diperlukan  suatu  analisis  perilaku  konsumen 

yang lebih mendalam. Hal  ini  akan banyak membantu manajer  pemasaran 

untuk  memahami  “mengapa  dan  bagaimana”  perilaku  konsumen  tersebut. 

Pemahaman terhadap perilaku konsumen menyebabkan manajer  pemasaran 

mempunyai  pandangan  yang  lebih  luas  dan  akan  mengetahui  akan 

kesempatan baru dari kebutuhan-kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. 

Perilaku  konsumen  juga  akan  menentukan  proses  pengambilan  keputusan 

dalam pembelian. Walaupun proses pengambilan keputusan keputusan dalam 

pembelian untuk setiap konsumen adalah sama, namun seluruh proses tidak 

selalu dilaksanakan oleh konsumen. Mengenai proses pengambilan keputusan 

menurut (Swasta DH dan Handoko), terdiri dari 5 tahap:

1. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan;

2. Pencarian informasi dari sumber-sumber yang ada;

3. Penilaian dan pemilihan terhadap alternatif pembelian;

4. Keputusan untuk membeli;

5. Perilaku sesudah pembelian.

Proses  pengambilan  keputusan  merupakan  sebuah  pendekatan 

penyelesaian  masalah  pada  kegiatan  manusia  untuk  membeli  suatu  barang 

atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Angipura, 1999: 94). 

Pendekatan  proses  dalam  pengambilan  keputusan  yang  memberikan 
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gambaran  secara  khusus  tentang  alasan  mengapa  konsumen  berperilaku 

tertentu dapat dibagi ke dalam dua hal pokok:

1. Merupakan  variabel-variabel  struktural  yang  mempengaruhi  perilaku 

konsumen, baik ekstern maupun intern;

2. Menunjukkan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Mengenai variabel-variabel perilaku konsumen dapat dibagi ke dalam 3 

bagian yaitu:

a. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen;

b. Faktor-faktor individu yang mempengaruhi perilaku konsumen;

c. Proses pengambilan keputusan.

Baik  faktor  ekstern  maupun  faktor  individu  keduanya  dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Namun 

demikian, dalam pengambilan keputusan pembelian, konsumen dibatasi oleh 

kemampuan  yang  ia  miliki  (Kotler,  1994:  17).  Oleh  sebab  itu  dalam 

pengambilan keputusan pembelian, konsumen dibatasi oleh kemampuan yang 

ia miliki, maka konsumen akan bersikap hati-hati dalam mempertimbangkan 

produk mana yang layak dibelinya dan dapat memberikan kepuasan tertinggi.

Terdapat  banyak variabel  penyebab konsumen tertarik belanja  antara 

lain:  lokasi,  penataan  toko,  pelayanan,  harga,  dan  kelengkapan  barang. 

Kondisi ini merupakan faktor pendorong untuk diadakannya penelitian guna 

mengetahui hubungan beberapa faktor didalamnya (Gitosudarmo, 1994: 267). 

Mengingat  pentingnya  pengetahuan  tentang  perilaku  konsumen  tersebut, 

maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “ANALISIS PERILAKU 
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KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA 

TOSERBA MITRA KARANGANYAR”.

I.2 Perumusan Masalah

Toko serba  ada  dewasa  ini  berkembang cukup pesat  dan  cenderung 

diminati oleh banyak konsumen. Toserba Mitra merupakan salah satu toko 

serba ada di Karanganyar  berkembang  cukup  baik. Banyak atribut yang 

menyebabkan konsumen tertarik belanja di toserba Karanganyar untuk itu 

dipandang perlu untuk menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah  terdapat  hubungan  antara  atribut  konsumen  yang  terdiri  dari 

tingkat usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan dengan atribut 

toserba yang terdiri dari harga barang, pelayanan, dan lokasi toserba?

2. Atribut  toserba  manakah  yang  paling  erat  hubungannya  terhadap 

pengambilan keputusan konsumen?

I.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil seperti apa yang diharapkan 

dan dapat terlaksana dengan baik dan terarah, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui  hubungan antara  atribut  konsumen yang terdiri  dari 

tingkat usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan dengan atribut 

toserba yang terdiri dari harga barang, pelayanan, dan lokasi toserba.
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2. Untuk  mengetahui  atribut  yang  paling  erat  hubungannya  terhadap 

pengambilan  keputusan  konsumen dalam berbelanja  di  toko serba  ada 

Mitra Karanganyar.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah:

1. Bagi pihak Toserba Mitra Karanganyar  dari  penelitian yang berupa 

kesimpulan dan saran yang diajukan bisa membuat rencana dan strategi 

pemasaran yang baik.

2. Bagi penulis merupakan tambahan pengetahuan dari dunia praktisi yang 

sangat  berharga  untuk disinkronisasi  dengan pengetahuan teoritis  yang 

diberikan di bangku kuliah.

3. Menambah khasanah pustaka bagi Fakultas Ekonomi khususnya tentang 

perilaku konsumen.

1.5 Sistematika Skripsi

Skripsi  ini  terdiri  dari  5  (lima)  BAB,  dimana  tiap  BAB  akan 

menguraikan antara lain :

BAB I : Pendahuluan

Bab  ini  akan  menjabarkan  tentang  latar  belakang  masalah, 

perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan 

sistematika skripsi.
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BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan mengemukakan teori-teori dari hasil studi pustaka 

yang  erat  hubungannya  dalam  bidang  penelitian  antara  lain 

mengenai  pengertian  pemasaran,  perilaku  konsumen,  konsep 

pemasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

dan pengertian toko serba ada.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan memaparkan tentang kerangka pemikiran, hipotesa, 

sumber data dan metode analisa.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan dan Analisa Data

Bab  ini  terdiri  dari:  sejarah  berdirinya  perusahaan,  struktur 

organisasi,  analisa  variabel  independen  yaitu  atribut  konsumen 

(tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan) dan atribut 

toserba  (harga  barang,  pelayanan,  lokasi)  dan  perhitungannya 

dengan  menggunakan  analisa  Chi  Square  dan  Koefisien 

Kontingensi.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
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Berdasarkan  model  penelitian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa 

pertimbangan  konsumen  dalam  membeli  suatu  barang  sangat  dipengaruhi 

oleh  variabel-variabel  bauran  pemasaran  yaitu  keputusan  konsumen  yang 

akan  digunakan  untuk  melakukan  pembelian  yang  merupakan  variabel 

dependen,  sedangkan variabel  independen merupakan keputusan konsumen 

yang  akan  digunakan  untuk  melakukan  pembelian  berdasarkan  atribut 

konsumen  yang  meliputi  tingkat  usia,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat 

Timbulnya 
kebutuhan 

Pencarian 
informasi

Atribut konsumen
- Tingkat usia
- Tingkat 

pendidikan
- Tingkat 

Penelitian dan 
pemilihan 
alternatif

Alternatif toserba 
- Harga barang
- Pelayanan 
- Lokasi toserba

Perilaku 
pembelian

Keputusan 
pembeli



penghasilan  dan  berdasarkan  atribut  toserba  yang  meliputi  harga  barang, 

pelayanan, dan lokasi toserba.

B. Hipotesa 

Hipotesa  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  tertanyaan-

pertanyaan  yang  dikemukakan  dalam perumusan  masalah.  Sehingga  perlu 

dibuktikan  kebenarannya  untuk  menegaskan  apakah  hipotesis  itu  diterima 

atau tidak berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian.

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang kuat antara atribut konsumen yang terdiri dari 

tingkat usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan dengan atribut 

toserba yang terdiri dari harga barang, pelayanan dan lokasi toserba.

2. Atribut  toserba  yang  paling  erat  hubungannya  terhadap  pengambilan 

keputusan konsumen adalah harga barang.

C. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah para 

konsumen pembeli produk di toserba Luwes Sragen

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Sragen

3. Metode Pengumpulan Data
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a. Kuesioner

Dilaksanakan dengan cara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada 

perusahaan dalam memberikan keterangan

b. Wawancara

Dilakukan terhadap perusahaan atau kepala bagian pemasaran ataupun 

karyawan lain  yang diberi  wewenang untuk  memberikan  data  yang 

berhubungan dengan sejarah perkembangan perusahaan dan sturktur 

organisasi pada toserba Luwes Sragen

c. Observasi

Digunakan  langsung  bagaimana  konsumen  lebih  tertarik  dalam 

pembelian produk di toserba Luwes Sragen.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari 

individu perorangan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak 

lain

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi 

Populasi  adalah  jumlah  keseluruhan  obyek  (satua-satuan  individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga.
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Satuan-satuan / individu-individu ini disebut unit analisa (Djarwanto 

P.S, 1995 : 106). Adapun unit analisa oleh peneliti adalah konsumen 

yang berkunjung ke toserba Luwes Sragen. Populasi di toserba Luwes 

Sragen sebanyak 100 responden.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari konsumen yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili konsumen-konsumen yang lain. 

Karena  perhitungan  waktu,  biaya  dan  tenaga,  maka  tidak  semua 

populasi  diteliti,  tetapi  hanya sebagian populasi  yang diambil  untuk 

dijadikan sampel dalam penelitian ini.  (Djarwanto P.S, 1995 : 106). 

Pengambilan  sampel  di  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode 

Accidental sampling  yaitu  suatu  teknik  dalam  pengambilan  sampel 

dengan  cara  hanya  menjumpai  individu  yang  didasarkan  pada  unit 

sampel yang ditemui. Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil 

untuk dianalisis yaitu konsumen yang ada di toserba Luwes Sragen.

D. Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Chi Square dan Koefisien Kontingensi 

1. Chi Square

Digunakan  untuk  mengetahui  perbedaan  antara  data  yang 

dikumpulkan (O) dengan data yang diharapkan dari sampel yang diambil 

(E)  itu  merupakan  perbedaan  yang  signifikan  atau  tidak.  Rumus  yang 
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digunakan menurut (Abdul Rahman Ritonga, 1992 : 36) adalah sebagai 

berikut :

E
EOX

2
2 )( −∑=

Keterangan :

X2 = Harga Kai Kuadrat 

O = Obtained, data yang dikumpulkan

E = Expected,  data  yang  diharapkan  seandainya  tidak  ada  korelasi 

antara dua variabel tersebut.

N
EkrE )()(∑=

r = Baris

k = Kolom

N = Banyaknya sampel 

Berdasarkan harga kritik pada taraf signifikan tertentu, dapat dicari pada 

variabel Kai kuadrat dengan derajat kebebasan, yaitu :

dk = (k – 1) (r – 1)

Keterangan :

dk = Derajat kebebasan

r = Jumlah baris

k = Jumlah kolom

Uji pertanyaan 

1. Ho = Tidak ada hubungan atribut responden dengan atribut yang ada 

di toserba Luwes
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Ha = Ada hubungan antara  atribut  responden dengan atribut  yang 

ada di toserba Luwes

2. Taraf kepercayaan 95 % atau + = 5 %

Diterima 

  Ditolak          Ditolak

-X2 (0,05) ; (r – 1) (k – 1)                                 X2 (0,05) ; (r – 1) (k – 1)

Ho ditolak jika X2 ≥ X2 (0,05) ; (r – 1) (k – 1)

Ho diterima jika X2 ≤ X2 (0,05) ; (r – 1) (k – 1)

2. Koefisien Kontingensi 

Digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara atribut-

atribut yang berpengaruh terhadap keputusan pembeli, rumusnya sebagai 

berikut : (Ahmudi Pasaribu, 1975 : 385)

NX
XC

+
= 2

2

Keterangan :

C = Koefisien kontingensi 

X2 = Harga Kai kuadrat

N = Banyaknya sampel 

Agar nilai koefisien kontingensi tersebut dapat dipakai untuk menilai kuat 

tidaknya  hubungan  antara  atribut-atribut  yang  dibandingkan  tersebut, 
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maka perlu dibandingkan antara lain C dengan Cmaks,  rumusnya sebagai 

berikut :

m
mCmaks

1−=

Keterangan :

m : Banyaknya kolom / baris dalam table kontingensi yang minimum

Semakin dekat nilai C dengan nilai Cmaks, maka berarti semakin kuat 

hubungan  antara  atribut  yang  dibandingkan.  Demikian  pula 

sebaliknya, semakin jauh nilai perbedaannya berarti semakin renggang 

hubungan atribut-atribut yang dibandingkan itu.
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