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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin membuat gaya 

hidup, pola pikir, sikap dan perilaku konsumen di Indonesia ikut berubah dan 

semakin maju khususnya bidang pemasaran. Kecanggihan teknologi, terutama 

teknologi komunikasi sekaligus membuat persaingan bisnis menjadi sangat 

ketat. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya produk dengan kategori 

minunan berbagai merek beredar di pasaran. Berbagai macam produk baru 

bermunculan mengikuti arus kebutuhan persaingan pasar. Dalam kondisi  

semakin meningkatnya persaingan antar produk sejenis, maka perusahaan 

saling bersaing merebutkan konsumen.  

Perilaku konsumen terhadap produk dihasilkan memang perlu dan 

harus dipahami oleh pelaku bisnis karena produk yang diciptakan harus 

diterima oleh konsumen dipasar sehingga tercipta keputusan pembelian 

terhadap produk. Pada hakekatnya konsumen merupakan faktor penting bagi 

berlangsungnya hidup perusahaan, karena sekarang ini sebagian besar 

konsumen lebih selektif terhadap apa yang mereka terima dan harapkan dari 

sebuah produk. Menurut Kotler dan Keller (2009: 214) faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor budaya, faktor 

sosial, pribadi, dan psikologis. Konsumen  memiliki perilaku yang berbeda-

beda ketika akan membeli suatu produk. Tahapan pengambilan keputusan 

pembelian dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi
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alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca membeli (Kotler & Keller, 

2007:235).   

Gaya hidup merupakan salah satu bagian dari segmentasi psikografis. 

Gaya hidup konsumen merupakan sasaran penting yang harus dipertimbangkan 

oleh produsen. Hal ini dikarenakan gaya hidup mencakup pola hidup konsumen 

yang melibatkan pemilihan produk dan gaya konsumsi sehari-hari konsumen 

tersebut.  

Bentuk-bentuk gaya hidup menurut Chaney (dalam jurnal Dauzan 

Deriyansyah Praja dan Anita Damayantie, 2013:187) ada beberapa bentuk gaya 

hidup, antara lain meliputi industri gaya hidup, iklan gaya hidup, public 

relations dan journalisme gaya hidup, gaya hidup mandiri, dan gaya hidup 

hedonis. Menurut Chaney (dalam jurnal Dauzan Deriyansyah Praja dan Anita 

Damayantie, 2013:187) gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang 

aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak 

menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada 

keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu 

ingin menjadi pusat perhatian. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas produk. Kualitas produk saat ini sangat diperhatikan oleh konsumen. 

Konsumen menginginkan kualitas produk yang terbaik pada produkproduk 

yang telah dibeli. Menurut Kotler (2007: 78) kualitas produk adalah ciri dan 

karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.  Menurut (Kotler 
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dan Amstrong 2008) atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau 

jasa yang melibatkan manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut, 

macam-macam atribut produk menurut (Kotler dan Amstrong 2008) meliputi 

Kualitas Produk, Fiture Produk, Gaya Desain, Penetapan Merek. Menurut 

penelitian Sumiati Ummu H, 2016 menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Keputusan Pembelian. 

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. pengertian 

periklanan menurut Fandy Tjiptono (2005:226) mengatakan Bahwa “Iklan 

adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang 

keungulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian”. Tujuan dari periklanan sebagai 

pelaksanaan yang beragam dari alat komunikasi yang penting bagi perusahaan 

bisnis dan organisasi lainnya, menurut Terence A.Shimp (2000:261) Informing 

(memberikan informasi), Persuading (mempersuasi), Remainding 

(mengingatkan), Adding Value (memberikan nilai tambah), Assisting 

(mendampingi). 

Manfaat periklan terhadap produk, adalah membawa pesan produsen 

yang ingin disampaikan kepada konsumen. Daya tarik iklan menjadi hal yang 

sangat penting agar iklan mampu berkomunikasi dengan konsumen, dapat 
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membujuk dan membangkitkan serta .mempertahankan ingatan konsumen 

akan produk yang ditawarkan.  

Iklan dapat dilakukan melalui beberapa media diantaranya: media 

televisi, media radio, media cetak, dan lain-lain. Saat ini media televisi yang 

paling di gemari oleh perusahaan dalam mengiklankan produknya. Iklan adalah 

pesan suatu brand, produk, atau perusahaan yang disampaikan kepada audiens 

melalui media . Perusahaan atau produsen mengunakan iklan untuk 

mengenalkan produknya, sehinga daya Tarik iklan merupakan salah satu yang 

harus diperhatikan. Dalam membuat iklan perlu memahami dengan baik tujuan 

langsung iklan tersebut, yaitu menciptakan efek komunikasi. Sehingga 

terciptanya keputusan pembelian konsumen.  

Daya tarik dalam iklan menjadi hal yang sangat penting agar iklan 

mampu berkomunikasi dengan konsumen, dapat membujuk dan 

membangkitkan serta mempertahankan ingatan konsumen akan produk yang 

ditawarkan. Hal inilah yang menguatkan hubungan antara media iklan dengan 

keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. 

Kopi merupakan jenis minuman seduh yang sudah dikenal sejak zaman 

dulu. Dulu, kopi biasanya menjadi minuman wajib bagi para orang tua, kini 

kopi juga sudah menjadi minuman favorit anak muda. Berbagai iklan berlomba 

menawarkan cita rasa kopi khas Indonesia. Banyaknya iklan kopi di tv yang 

mengindikasikan bahwa keberadaan kopi diindonesia kini tengah populer. Hal 

ini berawal dari meningkatnya industri pengolahan kopi di nusantara. Semakin 
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meningkatnya industri kopi, hingga membuat kopi sendiri menjadi bagian dari 

gaya hidup sebagian besar orang saat ini.  

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang 

diselenggarakan oleh BPS, konsumsi kopi per kapita Indonesia mengalami 

fluktuasi dari tahun 2002 sampai dengan 2012. Namun demikian, konsumsi 

kopi per kapita di tahun 2013 kembali meningkat sebesar 28,92% atau 

meningkat menjadi 1,371 kg/kapita/tahun. Kementerian Pertanian 

memperoyeksikan bahwa pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, 

konsumsi langsung rumah tangga untuk kopi akan terus meningkat (Pusdatin 

Kementan, 2015). 

Persaingan yang ketat antar pemasar menjadikan konsumen akan lebih 

teliti dan selektif ketika dihadapkan pada berbagai macam pilihan rasa kopi. 

Sebuah prinsip pemasaran mengatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi 

tergantung pada seberapa mampu organisasi tersebut mampu memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memenuhinya secara lebih efektif 

dan efisien dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, perushaan perlu 

memahami apa kebutuhan konsumen, apa yang menjadi seleranya, dan 

bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian. Berdasarkan masalah 

latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul  pada penelitian ini 

“PENGARUH GAYA HIDUP, KUALITAS PRODUK DAN 

PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  KOPI 

MEREK GOOD DAY PADA MAHASISWA FEB UMS DI SURAKARTA 

”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

kopi merek Good Day? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian kopi merek Good Day? 

3. Apakah periklanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian  

kopi merek Good Day? 

4. Apakah gaya hidup, kualitas produk dan periklanan perpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian kopi merek Good Day? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian kopi merek Good Day. 

2. Untuk mengetahui dan membahas pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian kopi merek Good Day. 

3. Untuk mengetahui membahas pengaruh periklanan terhadap keputusan 

pembelian kopi merek Good Day. 
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4. Untuk mengetahui membahas pengaruh gaya hidup, kualitas produk 

dan periklanan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian  kopi  merek Good Day. 

 

D. Manfaat Penenlitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan peneliti bagaimana 

mengaplikasikan dalam bidang manajemen serta menambah pengalaman 

dan memperluas pengetahuan mengenai gaya hidup, kualitas produk, 

periklanan dan keputusan pembelian. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat menjadi sumber informasi terkait dengan faktor apa saja  yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, Serta sebagai bahan evaluasi 

terhadap efektivitas dalam menerapkan strategi pemasaran sehingga dapat 

meningkatkan penjualan dimasa mendatang. 

3. Manfaat Studi Lanjutan  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai referensi tambahan ilmu 

pengetahuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian yang 

berpacu pada bilang yang sama namun objek dan setting yang berbeda 

dimasa yang akan datang. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I    PENDAULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan  

  dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis,  

dan kerangka pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, desian pengambilan 

sampel, metode analisis data. 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi sejarah singkat, karakteristik responden, 

analisi data, pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


