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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha khususnya pada bagian pemasaran, saat ini mengalami 

persaingan yang semakin meningkat. Pemasaran mempengaruhi hampir semua 

segi di kehidupan sehari-hari dan memegang peranan yang sangat besar dalam 

pertumbuhan dan  pembangunan ekonomi. Jadi suatu sistem pemasaran yang 

efektif adalah penting bagi masa depan bangsa.  

Konsep pemasaran menempatkan pembeli sebagai pusat kegiatan 

pemasaran. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan keinginan pembeli harus 

dimasukkan ke dalam produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Sedangkan 

pembeli dengan sumber-sumber yang terbatas akan memaksimalkan kepuasan 

mereka. Bagi perusahaan, pemasaran tidak hanya sekedar menjual dan memasang 

iklan atau mencari keuntungan semata, tetapi lebih mengarah pada pemenuhan 

kebutuhan dan kepuasan konsumen. 

Seiring dengan majunya peradaban manusia dan perubahan lingkungan 

yang terjadi setiap saat  maka akan membawa perubahan terhadap perilaku 

kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. Termasuk membawa 

pengaruh terhadap perilaku dan pola hidup konsumen dalam memilih barang dan 

tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, salah satu usaha perdagangan 

yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah 
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usaha di bidang pertokoan. Perilaku konsumen merupakan hal yang sangat 

penting guna menarik dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, karena 

memahami perilaku konsumen dapat memberikan petunjuk mengenai bagaimana 

cara memenuhi selera pembeli agar dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumennya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik 

kepada pembeli, harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, kualitas 

produk yang baik, promosi yang menarik,  maupun pemilihan lokasi yang 

strategis. 

Kendala yang sering dihadapi oleh pihak manajemen toko dalam membuat 

dan menerapkan strategi pemasarannya adalah kurangnya informasi yang akurat 

mengenai perilaku konsumen, sehingga manajemen perlu mencari dan 

mengumpulkan informasi tentang konsumen agar dapat menarik dan 

mempertahankan pembeli untuk menggunakan produk yang dipasarkannya. 

Saat ini berbagai macam pusat perbelanjaan eceran mulai bermunculan 

dengan bermacam bentuk dan ukuran. Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan 

eceran misalnya minimarket dan supermarket. Dengan semakin banyak dijumpai 

minimarket dan supermarket diberbagai tempat, maka keberadaannya ditengah-

tengah masyarakat menjadi semakin penting saat ini. Hal ini disebabkan karena 

adanya perubahan cara pandang konsumen terhadap minimarket dan supermarket 

itu sendiri. Kadang konsumen pergi berbelanja tanpa memandang produk atau 

merek yang spesifik dalam pikirannya, tetapi hanya sekedar keinginan untuk 

keluar dari rumah, melihat-lihat atau menghabiskan waktu senggang. 
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Galaxy adalah salah satu minimaket yang lokasinya berada di Boyolali, 

yang menyediakan berbagai macam produk kebutuhan seperti makanan dan 

minuman ringan, produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan 

listrik, perlengkapan bayi dan pakaian, dengan berbagai pilihan merek agar 

pembeli dapat menentukan dan memilih sendiri barang yang disukainya. 

Untuk menunjang itu, suasana minimarket dibuat sedemikian rupa 

sehingga pembeli betah berbelanja di tempat itu. Karyawan diharapkan tidak 

hanya sekedar melayani permintaan dan pembayaran atas barang yang dibeli oleh 

pembeli, tetapi juga dituntut untuk bekerja secara terampil, bersikap ramah serta 

berpenampilan yang sopan dan rapi dalam memberikan pelayanan terhadap 

pembeli. Karena hal ini bisa menjadi nilai tambah tersendiri dari pembeli terhadap 

minimarket tersebut, sehingga bisa digunakan sebagai alasan pembeli untuk 

datang kembali di kemudian hari. 

Dalam melakukan pembelian, konsumen selalu memperhatikan faktor-

faktor yang memotivasinya. Untuk memotivasi konsumen dalam melakukan 

pembelian, atribut-atribut yang dimiliki minimarket Galaxy seperti produk yang 

bagus dan menarik, lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, promosi yang 

menarik serta pelayanan yang memuaskan harus sangat diperhatikan. 

Faktor-faktor tersebut diduga mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Maka penulis mencoba 

melakukan penelitian dengan mengadakan analisis mengenai faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, sehingga pada 

penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
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YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM 

MELAKUKAN PEMBELIAN PADA MINIMARKET GALAXY DI 

BOYOLALI”  

 

B. Perumusan Masalah 

 Dengan melihat uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket Galaxy? 

2. Apakah faktor produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian pada Minimarket Galaxy? 

3. Faktor manakah  diantara produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan yang 

paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Minimarket Galaxy? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Minimarket Galaxy. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh faktor produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket Galaxy. 

3. Untuk mengetahui faktor diantara produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket Galaxy. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Minimarket Galaxy 

Dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan masukan kepada 

Minimarket Galaxy didalam menentukan kebijakan pemasaran mengenai 

produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan yang memuaskan. 

2. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan 

sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat 

memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini. 

3. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal 

pengambilan keputusan pembelian untuk konsumen 
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E. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dan terdiri dari 

beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan. 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II : Telaah Pustaka. 

Pada bab ini diuraikan kajian teori tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian 

serta kerangka pemikiran. 

Bab III : Metode Penelitian. 

Bab ini memuat tentang desain penelitian, populasi, sampel, teknik 

sampling, pengukuran variabel, instrumen penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini, dengan bantuan tabel-tabel, dikemukakan analisis 

data yang telah didiskripsikan yaitu dengan menggunakan teknik-

teknik analisis yang telah dipilih. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan analisis statistik. 

Analisis data dan pembahasannya ditujukan untuk menguji hipotesis 

atau untuk menyimpulkan pemecahan masalah penelitiannya. 
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Bab V : Kesimpulan dan Saran. 

Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan data dan saran yang 

diambil dari hasil analisis data dan pembahasan penelitian, yang 

sekaligus merupakan beberapa sumbangan pikiran yang didapat dari 

hasil penelitian. 

 




