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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, yang menciptakan 

suatu persaingan yang semakin ketat. Hal ini yang menuntut produsen untuk 

lebih peka,kritis dan reaktif terhadap perubahan, baik politik, sosial budaya, dan 

ekonomi (Tjiptono, 2008). 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai 

kesuksesan dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, 

maka setiap perusahaan  harus berupaya  menghasilkan  dan menyampaikan 

barang  dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas.  Dengan 

demikian, 

setiap  perusahaan  harus  mampu  memahami  kelangsungan  hidup  peruahaan  

tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 

parakonsumen sangat tergantung pada perilaku konsumen nya (Tjiptono, 2008). 

Perusahaan harus bekerja keras membuat kebijakan-kebijakan 

strategis  baru  dalam  menjual  produk  dan  jasa  mereka  dalam  kaitannya  me

nghadapi  persaingan  yang ketat dengan competitor  yang dapat memberikan 

value yang lebih besar kepada customer. Pada dasarnya dengan semakin 

banyaknya pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk 

dapat memilih produk yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. 
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Sehingga konsekuensi dari 

perubahan tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar dalam 

menghadapi setiap produk yang diluncurkan di pasar (Desi, 2011). 

Kotler dan Amstrong (2008) mendefinisikan pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan perutukaran timbal 

balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Dari pengertian tersebut nampak bahwa perusahaan menjajaki apa yang 

diminta dan dibutuhkan oleh konsumen dan kemudian berusaha 

mengembangkan produk yang akan memuaskan konsumen sehingga menjadikan

konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan (Kotler dan Amstrong, 

2008). 

Dalam perkembangan selanjutnya, maka konsumen menjadi faktor 

kunci penentu atas  keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan di 

dalam  memasarkan  barang atau 

jasa.  Perusahaan  harus  mampu  mengenali  secara  dini  apa  yang menjadi 

kebutuhan dan harapan konsumen saat ini maupun masa yang akan datang. 

Disinilah dibutuhkan seorang manajer pemasaran 

yang  mempunyai  pengetahuan seksama tentang perilaku konsumen agar dapat 

memberikan definisi pasar yang baik untuk mengikuti perubahan yang terus-

menerus ini, serta untuk merancang bauran pemasaran yang tepat (Jackson, 

2013). 
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Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

keputusan  pembelian barang dan jasa.  Mempelajari  dan  menganalisa  perilaku

  konsumen dalam keputusan pembelian  adalah hal yang penting, sebab dengan 

pengetahuan dasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat 

memberikan masukan yang berarti bagi perencanaan strategi pemasaran (Kotler 

dan Amstrong, 2008). 

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah diskon 

harga yang  dapat  menciptakan minat  konsumen.  Diskon harga memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli produk, sehingga sangat menentukan keberhasilan pemasaran suatu 

produk. Kesuksesan dalam pemberian diskon harga merupakan elemen kunci 

dalam bauran pemasaran. Diskon harga merupakan unsur bauran pemasaran 

yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Diskon harga 

merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan, oleh sebab itu harga dapat dikatakan mendatangkan 

laba bagi perusahaan. Diskon harga dapat menjadi alat yang menjadi kompetitif 

dalam bersaing. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran 

untuk mendapatkan suatu barang atau jasa  (Jackson, 2013). 

Menurut (Tjiptono, 1997) Diskon harga juga dapat menjadi indikator 

kualitas dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani dibandrol 

dengan harga yang tinggi pula. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. 
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 Faktor lain yang berperan terhadap keputusan yang diambil konsumen 

untuk membeli suatu produk adalah bonus pack. Bonus pack merupakan suatu 

bonus yang ditawarkan oleh produsen untuk menambah nilai produk dengan 

menawarkan jumlah tambahan dari produk atau unit dengan harga biasa. 

Berdasarkan ini, bahwa paket bonus merupakan produk tambahan dapat 

menjelaskan barang dagangan secara gratis, dan menjual dengan harga yang 

sama atau dengan harga normal. 

Selain diskon harga  dan bonus pack yang perlu diperhatikan adalah 

Pendapatan konsumen. Menurut (Keyness ,2000) Pendapatan konsumen adalah 

semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. 

Sumber pendapatan atau permintaan tiap tiap orang sangatlah berbeda. Ada 

bermacam macam sumber pendapatan, antara lain seorang pengusaha 

mendapatkan penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri mendapatkan 

penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, 

dan petani mendapatkan hasil dari panennya.Pendapatan yang mereka peroleh, 

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak 

terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan 

kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. 

   Carrefour merupakan suatu pusat perbelanjaaan besar di Surakarta 

Carrefour memiliki tempat strategis, setiap tahunya selalu mengadakan diskon 

harga besar-besar. Carrefour sendiri juga sudah familiar dan sudah tidak asing 

ditelinga masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian 
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tentang”Analisis Pengaruh Diskon Harga, bonus pack Dan pendapatan 

konsumen  Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif  Pada Konsumen Carrefour 

Di Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah  

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat diuraikan beberapa 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah  terdapat pengaruh yang signifikan antara diskon harga terhadap 

perilaku pembelian implusif? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara bonus pack terhadap 

perilaku pembelian implusif?  

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan  konsumen 

terhadap perilaku pembelian implusif?  

 

C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menguji pengaruh antara diskon harga terhadap perilaku pembelian 

implusif. 

b. Untuk menguji pengaruh antara bonus pack terhadap perilaku pembelian 

implusif. 

c. Untuk menguji pengaruh antara pendapatan konsumen terhadap perilaku 

pembelian impulsif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat : 

1. Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Pada 

Fakultas Ekonomi Universitas dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Perusahaan 

Dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam 

meningkatkan  pelayanan dengan memperhatikan minat pelanggan. 

3. Pihak Lain 

Sebagai bahan bacaan dan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendasari penelitian ini yang 

meliputi landasan teori yaitu  diskon harga, bonus pack, perilaku 

konsumen keputusan pembelian impulsif. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

sampling, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN 

 


