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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan ini terjadi perubahan yang terus menerus, keadaan tersebut terjadi 

karena proses perkembangan. Proses perkembangan ini secara langsung atau tidak langsung 

akan mempengaruhi kehidupan perekonomian. Bersamaan dengan perkembangan 

kehidupan manusia, perilaku dan selera konsumen juga menunjukkan adanya perubahan. 

Gejala perubahan yang mudah tampak adalah perilaku dalam pembelian, hal ini 

merupakan suatu tantangan bagi perusahaan untuk dapat mendefinisikan kembali 

pelanggannya, menarik pelanggan baru dan lebih spesifik dalam memilih target pasar. 

Perilaku membeli dapat dilaksanakan oleh konsumen dan terwujud dalam bentuk berbagai 

pilihan penjual, pilihan saat pembelian, dan pilihan jumlah produk. Ada dua elemen penting 

dari arti perilaku membeli itu. Pertama, proses pengambilan keputusan dan kedua kegiatan 

fisik, yang semua ini mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomi. Perilaku 

membeli yang dilakukan oleh konsumen biasanya diawali dengan adanya suatu kebutuhan 

atau keinginan untuk mendapatkan kepuasan. Konsumen akan cenderung mencari informasi 

mengenai barang yang akan di konsumsi, selanjutnya konsumen akan mempertimbangkan 

jadi atau tidaknya ia mengkonsumsi barang tersebut. 

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Nuralita (2006) di Jakarta Chicken 

dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perilaku membeli produk di rumah makan 

siap saji, dimana dalam konsep yang diberikan oleh Jakarta Chicken tidak jauh beda dengan 

yang ditawarkan rumah makan siap saji seperti pada Yogya Chicken. Pada penelitian ini 

mengkaji tentang bagaimana citra toko mempunyai pengaruhnya terhadap perilaku 

konsumen yang studi kasusnya di Jakarta Chicken, dimana di latar belakangi oleh para 



 

konsumen-konsumen kurang diminati untuk membeli makanan di rumah makan tersebut 

padahal harga serta kualitas makanan yang diberikan sangat baik. Hal ini disebabkan karena 

fasilitas yang diberikan di Jakarta Chicken serti pelayanan, suasana ruang toko kurang 

disukai konsumen. Sehingga hasil dalam penelitian ini bahwa citra toko sangat  berpengaruh 

terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dan menarik konsumen baru. 

Kasus lain yang juga menjadi permasalahan di Yogya Chicken pada masa sekarang tentang 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian adalah menurunnya pembeli karena produk 

yang diberikan masih kurang inovatif serta pelayanan yang diberikan oleh sebagian 

karyawan kepada konsumen kurang ramah dalam memberikan pelayanan seperti kurang 

senyum kepada konsumen dan pelayanan yang kurang cepat sehingga hal ini membuat 

sebagian konsumen mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan dan pada 

akhirnya akan berdampak pada citra perusahaan yang dimiliki oleh Yogya Chicken dan juga 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. 

Perilaku membeli tersebut terbentuk dari berbagai macam faktor baik yang melekat 

pada diri konsumen maupun orang lain. Salah satunya adalah gaya hidup konsumtif yang 

dinamis (Kottler, 2000). Sebagian besar kebutuhan yang dibutuhkan manusia adalah 

kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow (dalam Mangkunegara, 2002) 85% kebutuhan orang 

dewasa adalah kebutuhan fisiologis di samping masih ada kebutuhan yang lain. 

 Berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan salah satunya dengan cara pergi ke pusat 

perbelanjaan atau ke tempat dimana tersedia kebutuhan tersebut. Seringkali konsumen 

membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Hal ini terjadi karena 

konsumen lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, apalagi pada saat-saat 

tertentu, seperti hari-hari besar, lebaran, natal, tahun baru, akhir tahun, seringkali pusat-

pusat perbelanjaan memberikan fasilitas diskon hingga mencapai 70%, hal ini cenderung 

mendorong konsumen untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Seperti yang 



 

diungkapkan oleh Dahlan (dalam Rosyid) konsumtivisme diartikan sebagai kehidupan 

mewah yang berlebihan, penggunaan hal yang paling mahal yang memberikan kepuasan dan 

kenyamanan fisik sebesar-besarnya.  

Gaya hidup bisa merupakan identitas kelompok. Gaya hidup setiap kelompok 

mempunyai ciri-ciri unit tersendiri. Walaupun demikian, gaya hidup akan sangat relevan 

dengan usaha-usaha pemasar untuk menjual produknya. Gaya hidup di definisikan sebagai 

cara hidup yang di identifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka 

(aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa 

yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat). 

Kecenderungan yang luas dari gaya hidup tampak seperti mencari kenikmatan hidup dimana 

dapat dilihat dalam waktu luang dihabiskan untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan 

yang beraneka ragam dalam hal mengkonsumsi makanan yang dapat mengubah kebiasaan, 

selera dan perilaku membeli pada konsumen. 

Kebutuhan  konsumen yang beraneka ragam dalam mengkonsumsi makanan, terjadi 

karena proses perkembangan. Seiring dengan perkembangan zaman, konsumen terlalu sibuk 

dengan pekerjaan mereka, sehingga menuntut kepraktisan dalam menyediakan makanan. 

Rumah makan siap saji merupakan salah satu alternatif yang mereka pilih, karena dengan 

datang membeli makanan di rumah makan siap saji mereka tidak perlu repot memasak. 

Rumah makan siap saji adalah salah satu cara yang dapat digunakan dan kini menjadi 

kebutuhan dari para konsumen.  

Yogya Chicken merupakan rumah makan makanan siap saji yang selalu menjadi 

salah satu pilihan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Yogya Chicken berusaha 

secara terus menerus menyediakan produk yang inovatif.. Salah satu usaha yang dilakukan 

Yogya Chicken dalam mempertahankan konsumen yaitu meningkatkan citra perusahaan. 

Hal ini penting untuk dilakukan karena citra dapat memepengaruhi persepsi konsumen 



 

maupun publik, sehingga citra dapat mempengaruhi proses pembelian suatu produk atau 

jasa (Zeithaml dan Bitner, 1996). Oleh karena itu, citra menjadi faktor penting bagi 

keberhasilan pemasaran suatu perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki citra perusahaan tersendiri yang secara umum 

kemungkinannya hanya ada dua yaitu bercitra positif atau negatif. Citra suatu perusahaan 

yang positif memberi arti perusahaan tersebut dan produknya adalah baik dan seterusnya 

dapat meningkatkan volume penjualan produknya. Sebaliknya suatu perusahaan akan jatuh 

atau mengalami kerugian jika citranya di pandang negatif oleh masyarakat. Pada masa 

depan, hanya dengan citra perusahaan, konsumen akan membedakan sebuah perusahaan dari 

perusahaan lainnya (Mardalis, 2000).  

Berdasarkan ulasan di atas,  bagi perusahaan rumah makan siap saji seperti Yogya 

Chicken, memiliki citra yang baik adalah sangat penting, dengan konsep citra perusahaan 

yang baik dapat melengkapkan karakteristik yang baik dan pada akhirnya dapat 

mengarahkan kepada kesadaran yang tinggi, loyalitas dan reputasi yang baik. Karena citra 

perusahaan yang baik ternyata dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian  

Melihat latar belakang masalah di atas, dimungkinkan hidup dan persepsi konsumen 

terhadap citra perusahaan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam membentuk 

perilaku membeli dan sudah tentu merupakan tugas bagi perusahaan untuk lebih 

memperhatikan keinginan konsumen dengan cara meningkatkan kebutuhan konsumen yang 

beranekaragam dari waktu ke waktu dalam hal mengkonsumsi makanan. seperti kualitas 

produk, pelayanan, serta harga. Dengan konsep ini dapat melengkapkan karakteristik yang 

baik yang dimiliki oleh perusahaan dan pada akhirnya dapat mengarahkan kepada kesadaran 

yang tinggi, loyalitas dan reputasi yang baik. Karena citra perusahaan yang baik ternyata 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian dan pada akhirnya akan 

menciptakan loyalitas secara langsung maupun tidak langsung.   



 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melihat kenyataan pada masa sekarang 

bahwa perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dipengaruhi oleh banyaknya faktor-

faktor. Untuk itu perusahaan harus memahami perilaku apa saja yang mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan transaksi pembeliannya. Analisis perilaku konsumen ini dapat 

membantu manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian strategi 

pemasaran dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: ”Apakah ada hubungan antara gaya hidup konsumtif dan persepsi 

terhadap citra perusahaan dengan perilaku membeli?”. Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian berjudul 

”Hubungan antara gaya hidup konsumtif  dan persepsi terhadap citra perusahaan dengan 

perilaku membeli pada Yogya Chicken”. 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1.  Hubungan antara gaya hidup konsumtif dan persepsi terhadap citra perusahaan 

dengan perilaku membeli pada Yogya Chicken. 

2.  Hubungan antara gaya hidup konsumtif  dengan perilaku membeli pada Yogya 

Chicken. 

3.  Hubungan antara persepsi terhadap citra perusahaan dengan perilaku membeli pada 

Yogya Chicken.  

4.  Tingkat gaya hidup konsumtif . 

5.  Tingkat persepsi terhadap citra perusahaan.  

6.  Tingkat perilaku membeli pada Yogya Chicken.  

7.  Variabel yang dominan antara gaya hidup konsumtif dan persepsi terhadap citra 

perusahaan dengan perilaku membeli pada Yogya Chicken. 



 

 
C. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan agar diperoleh bukti-bukti yang empiris mengenai 

hubungan antara gaya hidup konsumtif  dan persepsi terhadap citra perusahaan dengan 

perilaku pembelian, sehingga penelitian ini dapat diambil manfaatnya bagi: 

1.  Bagi pimpinan perusahaan Yogya Chicken, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai 

dasar acuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan dalam menentukan 

langkah-langkah yang tepat untuk menarik minat konsumen dalam membeli. 

2.  Bagi Ilmuwan Psikologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi dan bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian 

sejenis. 

3.  Bagi Fakultas Psikologi, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi perkembangan Ilmu Psikologi terutama Psikologi Industri dan Psikologi 

Konsumen dan dapat menambah referensi tentang penelitian yang sejenis. 

4.  Bagi peneliti sejenis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman 

terhadap arti pentingnya hubungan antara gaya hidup konsumtif  dan persepsi terhadap 

citra perusahaan dengan perilaku membeli pada Yogya Chicken, sehingga hasilnya 

dapat di pergunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


