
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi, dunia perdagangan dewasa ini terjadi persaingan 

dalam memasarkan produk atau jasa. Kegiatan pemasaran  memiliki peran yang 

sangat penting dalam dunia usaha, mengingat orientasinya terhadap masyarakat 

(konsumen). Keadaan dunia usaha berubah dinamis seiring dengan perubahan 

selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. 

Kebutuhan konsumen yang terus meningkat, menjadi peluang bisnis. Era 

globalisasi memperluas pasar produk dari perusahaan indonesia dan di sisi lain, 

keadaan tersebut memunculkan persaingan yang makin ketat baik antar pada ritel 

rasional dimana perkembangan jumlah ritel di indonesia  terus bertambah secara 

pesat seperti Toko Swalayan yang ada di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah 

Putih Kabupaten Rokan Hilir. 

Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis ritel adalah menjual berbagai 

produk, jasa, atau keduanya, kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi 

maupun bersama. Para pritel berupaya memuaskan kebutuhan konsumen dengan 

mencari kesesuaian antara barang-barang yang dimilikinya dengan harga, tempat, 

dan waktu yang diinginkan pelanggan.  

Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
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menciptakan, dan seara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan pihak lain Kotler (2009:5) 

Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, karena 

preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu konsumen 

berasal  dari  beberapa  segmen,  sehingga  apa  yang  diinginkan  dan  

dibutuhkan juga  berbeda.  Masih  terdapat  banyak  faktor  yang  berpengaruh  

terhadap keputusan  pembelian.  Produsen  perlu  memahami  perilaku  konsumen  

terhadap produk atau merek yang ada di pasar, selanjutnya perlu dilakukan 

berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang 

dihasilkanSwalayan 838 Mart Ujung Tanjung, swalayan 838 Mart merupakan 

salah satu usaha Retail yang ada di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih 

Kabupaten Rokan Hilir. Seiring  dengan  persaingan    yang  terjadi  saat  ini,  

baik  dilihat dari  faktor  harga,  kualitas  pelayanan  dan  faktor  lainnya  yang  

mampu mempengaruhi sikap konsumen dan dapat menimbulkan berbagai 

persepsi yang mampu  memberikan  kontribusi  kepada  perusahaan  dalam  

meningkatkan pendapatan jangka panjang. Swalayan 838 Mart ini cukup ramai 

dikunjungi masyarakat Desa Ujung Tanjung maupun desa-desa disekitarnya, 

karena cukup lengkap produk yang dijual. 

Penilaian  konsumen  dalam suatu pembelian  di pengaruhi oleh 

kepentingan diri sendiri yang dirasakan atau di timbulkan oleh kondisi pilihan 

yang harus diputuskan guna menetapkan pilihan yang  tepat  atas  produk  yang  

dibutuhkan.  Sehubungan  dengan  penilaian konsumen, setiap perusahaan yang 

bergerak dibidang pemasaran produk, selalu berupaya  untuk  menetapkan  harga  
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dan  produk  yang  berkualitas  untuk dipasarkan  kepada  konsumen  untuk  yang 

dipasarkan kepada konsumen tidak selamanya dapat diterima atau dibeli secara 

langsung karena proses pembelian konsumen  membutuhkan  keputusan  yang  

tepat  sehingga  produk-produk  yang dibeli dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhannya.hal ini menjadikan Swalayan 838 Mart salah satu toko yang cukup 

diminati dalam berbelanja bagi warga Ujung Tanjung dan sekitarnya. Namun 

pada akhir-akhir ini Konsumen Swalayan 838 Mart yang berbelanja di Toko 

tersebut mengalami naik turun. Swalayan 838 Mart buka selama 24 Jam untuk 

melayani konsumen dan juga didukung dengan toko yang luasnya tiga pintu ruko. 

Tabel 1.1 Data Jumlah Konsumen Swalayan 838 Mart di Desa Ujung 

Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2017 

No Bulan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Januari 2.478 2.266 2.582 2.652 2.512 

2 Februari 2.363 2.169 2.491 2.510 2.436 

3 Maret 2.278 1.765 2.607 2.489 2.549 

4 April 2.375 2.156 2.527 2.514 2.513 

5 Mei 2.162 1.848 2.435 2.516 2.431 

6 Juni 2.326 2.168 2.640 2.500 2.438 

7 Juli 2.305 2.123 2.687 2.437 2.403 

8 Agustus 2.380 2.185 2.735 2.583 2.555 

9 September 2.289 2.290 2.838 2.892 2.615 

10 Oktober 2.377 2.272 2.619 2.681 2.659 

11 November 2.370 2.297 2.592 2.574 2.568 

12 Desember  2.375 2.408 2.785 2592 2.775 

                 Jumlah 28.078 25.947 31.538 30.940 30.454 

Sumber : Swalayan 838 Mart di Desa Ujung Tanjung  Kab. Rokan Hilir, 

2017 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terjadi fluktuasi (naik turun).  Ada  

beberapa  tahun yang  mengalami peningkatan  dan  penurunan. Dapat  dilihat  

pada  tabel,  dalam tahun 2012 terjadi peningkatan konsumen sebanyak 28.078 

dan pada tahun 2013 terjadi penurunan konsumen sebanyak 25.947 dan pada 

tahun 2014 terjadi peningkatan konsumen sebanyak 31.538, dan ditahun 2015 

terjadi penurunan sebanyak 30.940, dan pada tahun 2016 terjadi juga lagi 

penurunan sebanyak 30.454.  

Pengembangan model perilaku konsumen dengan menetapkan tiga faktor 

yang  berpengaruh  terhadap  perilaku  konsumen.  Faktor  pertama  yang 

berpengaruh  pada  konsumen  adalah  stimuli.  Stimuli  menunjukkan  

penerimaan informasi  oleh  konsumen  dan  pemrosesan  informasi  terjadi  saat  

konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, teman atau dari pengalaman 

itu sendiri. Faktor  kedua  berasal  dari  hasil  penelitian  mengenai  faktor-faktor  

yang mempengaruhi proses atau keputusan pembelian dan faktor Ketiga adalah 

perlu mengetahui sikap konsumen atas produk. Pilihan  membeli  seseorang  juga  

akan  dipengaruhi  faktor  psikologis utama, yaitu: motivasi, persepsi, proses 

belajar, dan  kepercayaan dengan sikap. Berdasarkan uraian diatas maka penulis 

tertarik meneliti tentang : 

“Pengaruh Motivasi,  Persepsi, dan Sikap Konsumen Keputusan 

Pembelian Pada  Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung Kabupaten Rokan 

Hilir” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  Pembelian 

di Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir? 

2. Apakah Persepsi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  Pembelian 

di Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir? 

3. Apakah Sikap Konsumen berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  

Pembelian di Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir? 

4. Apakah Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan  Pembelian di Swalayan 838 Mart Ujung 

Tanjung Kab. Rokan Hilir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Motivasi berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan  Pembelian di Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung 

Kab. Rokan Hilir 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Persepsi berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan  Pembelian di Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung 

Kab. Rokan Hilir  
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Sikap Konsumen berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan  Pembelian di Swalayan 838 Mart Ujung 

Tanjung Kab. Rokan Hilir  

4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Motivasi, Persepsi dan Sikap 

Konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian di 

Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Selain menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang konsep ilmu manajemen pemasaran khususnya dalam bidang 

penerapan motivasi, persepsi, dan sikap konsumen yang menarik bagi 

konsumen. 

2. Bagi Swalayan 838 Mart di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak 

pimpinan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas Swalayan 838 

Mart Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir 

3. Bagi UIN SUSKA RIAU 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Secara ringkas, tahapan pembahasan penelitian ini dibagi dalam enam Bab. 

Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing Bab dapat ditemukan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Pada Bab ini akan dipaparkan sejumlah teori dari hasil Pengumpulan Data-data 

Kepustakaan, serta Hipotesis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

dalam skripsi ini. sejumlah teori ini nantinya akan mendukung argumentasi 

penulis, hasil penelitian dan pembahasan serta melengkapi pemecahan masalah 

yang akan diteliti. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi, Lokasi 

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Tekhnik Pengumpulan Data, Populasi dan 

Sampel serta Analisis Data yang digunakan. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur Organisasi 

Perusahaan, pembagian tugas dan wewenang, serta aktifitas perusahaan. 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

Pada Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB VI  : KESIMPULAN  

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis data yang 

dilakukan dan saran bagi penelitian selanjutnya. 


