
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini bangsa Indonesia mau tidak mau telah memasuki era baru 

sesungguhnya yang menunjukkan bahwa kita telah beralih dari masyarakat 

tradisional kemasyarakat modern. Adanya peralihan tersebut mengakibatkan 

perubahan-perubahan pada pola kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi 

bukan hanya bersifat fisik saja, tetapi juga menyebabkan perubahan perilaku pada 

masyarakatnya yang terdiri dari wanita dan pria dengan berbagai tingkatan usia 

yang cenderung memiliki perilaku tertentu yang perubahannya signifikan dengan 

perubahan zaman. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenangkan pasar 

lewat mengalahkan para pesaing namun juga tanggap terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan konsumen. 

Perilaku konsumen merupakan studi tentang unit pembelian (buying units) 

dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan 

barang, jasa, pengalaman serta ide-ide (Mowen & Minor, 2002:6). Perilaku 

konsumen mempelajari segala macam bentuk baik perilaku maupun tidakan-

tindakan yang konsumen lakukan dalam proses pembelian dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan. Analisa terhadap perilaku pembelian konsumen 

merupakan langkah awal untuk mengetahui motif yang mendasari konsumen 

dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk tertentu. Melalui analisis 
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tersebut maka bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

Schiffman dan Kanuk (2008:439), menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi proses pembelian adalah faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal yang berasal dari luar meliputi kebudayaan, kelas sosial, kelompok 

refrensi, dan keluarga sedangkan faktor internal yang berasal dari dalam yaitu 

meliputi bidang psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, 

kepribadian, dan sikap. Faktor psikologi memiliki pengaruh paling besar terhadap 

keputusan pembelian. Faktor psikologi tersebut merupakan bagian dari faktor 

internal dalam diri konsumen yang memiliki keterikatan terhadap keputusan 

pembelian.  

Meninjau lebih jauh, dapat diketahui bahwa psikologi konsumen dimulai 

dengan motivasi konsumen yang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu, 

artinya kebutuhan konsumen akan menjadi motif jika didorong hingga mencapai 

tingkat intensitas yang memadai, yang erat kaitannya dengan pembelian suatu 

produk. Hal ini bisa dikatakan bahwa motivasi merupakan alasan-alasan yang 

mendasari konsumen memilih produk tertentu. Persepsi berhubungan dengan 

penginderaan, diolah ke alam pikiran dan berakhir di penafsiran. Proses belajar 

dapat menimbulkan perubahan perilaku konsumen yang timbul dari pengalaman 

yang dihasilkan melalui pengetahuan, petunjuk bertindak, tanggapan, dan 

panutan. Kepribadian yang merupakan karakteristik yang khas dari setiap 

individu. Sikap konsumen merupakan komponen psikologis konsumen yang 

mempengaruhi perilaku konsumen baik itu dalam proses pengambilan keputusan 
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pembelian maupun perilaku dalam hal keputusan untuk tidak lagi menggunakan 

produk. Sikap konsumen bisa merupakan sikap positif atau juga sikap negatif 

terhadap produk-produk tertentu. Komponen-komponen ini merupakan faktor-

faktor yang sangat mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Faktor psikologi seseorang sangat penting untuk dipahami mengingat 

kondisi psikologis sesorang yang semakin lama semakin bersifat dinamis dan 

kompleks. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang kian pesat 

membuat gaya hidup menjadi berubah dan terus berubah, dalam hal ini tidak 

terkecuali masalah kecantikan yang bagi sebagian orang khususnya wanita 

merupakan hal yang sangat penting.  

Para wanita (bahkan pria) mulai mengalami krisis percaya diri pada 

penampilan mereka bukan hanya dalam berbusana namun penampilan kulit wajah 

dan tubuh. Penampilan diri seutuhnya menjadi sebuah kebutuhan penting untuk 

dapat menunjang kepercayaan diri seseorang, Kecantikan kulit bahkan menjadi 

hal yang sangat prioritas sehingga seseorang begitu mudah mengeluarkan materi 

yang tidak sedikit demi perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, namun tidak 

hanya itu, fenomena Skin Care pada saat ini tidak sekedar hanya sebagai 

memenuhi kebutuhan akan kulit tetapi sudah berkembang menjadi semacam 

trend, yang bagi sebagian orang menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kebutuhan dan gaya hidup mereka. Seseorang berbondong-

bondong mendaftar menjadi konsumen Skin Care padalah ia telah memiliki kulit 

yang cenderung sudah baik dan sehat, hal ini merupakan contoh penting faktor 
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psikologi konsumen harus dipahami sebagai pertimbangan konsumen dalam 

mengambil keputusan. 

Schiffman dan Kanuk (2008:493) menyatakan bahwa ada tiga tahapan 

dalam melakukan proses pengambilan keputusan yaitu proses pengenalan 

kebutuhan, penelitian sebelum pembelian dan evaluasi alternatif. Hal penting 

lainnya adalah, memiliki kulit yang cenderung kusam dan tidak bercahaya 

mendorong konsumen untuk menggunakan berbagai macam produk perawatan 

kulit, namun jika ingin menggunakan berbagai macam produk yang beredar di 

pasaran harus hati-hati karena banyak produk yang beredar di pasaran 

mengandung bahan yang dapat merusak kulit dan sangat berbahaya, banyak 

produk-produk yang beredar di pasaran tanpa pengawasan sang ahli. 

Adanya fenomena tersebut, di Indonesia khususnya di Kota Malang mulai 

bermunculan bisnis Skin Care (perawatan kecantikan kulit),  beberapa diantaranya 

adalah London Beauty Center (LBC), Natasha dan Larissa. Klinik kecantikan ini 

hadir dengan menawarkan produk perawatan kecantikan dengan tingkat keamanan 

yang baik karena ditangani langsung oleh tenaga medis yang ahli. Khususnya 

LBC ini merupakan klinik kecantikan dengan komitmen dan professional. Lebih 

dari 13 tahun membuat London Beauty Centre (LBC) menjadi pelopor klinik 

kecantikan dengan teknologi modern di Indonesia, dengan 43 cabang yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang mana pada tanggal 16 Mei 2011 lalu 

LBC melakukan relauching pada cabang klinik kecantikan barunya yang 

merupakan cabang LBC satu-satunya di Kota Malang 

(http://londonbeautycentre.com). LBC juga memiliki keunggulan yaitu sebagai 
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klinik kecantikan dengan teknologi modern di Indonesia selain pelayanan dan 

beragamnya produk dan perawatan yang dimiliki. Hal ini menunjukan bahwa 

LBC merupakan aesthetic clinic yang professional, dapat dilihat dari besarnya 

respon positif dari masyarakat yang ingin (bahkan) sudah menggunakan produk 

dari LBC (http://londonbeautycentre.com). 

Konsumen dalam melakukan pembelian, tidak hanya ingin memperoleh 

manfaat yang didapatkan dari produk yang dibeli, akan tetapi sekarang ini 

kecenderungannya lebih mengarah pada manfaat simbolis atau status dari produk 

yang dibeli. Manfaat simbolis mengacu pada dampak psikologis yang akan 

diperoleh konsumen ketika konsumen menggunakan produk tersebut, oleh karena 

itu mengingat pentingnya arti psikologis konsumen dalam bahan pertimbangan 

konsumen untuk memutuskan pembelian produk LBC diperlukan kajian yang 

mendalam melalui skripsi ini.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan 

masalah adalah :  

1. Faktor-faktor apa sajakah yang membentuk psikologi konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian? 

2. Bagaimana pengaruh faktor psikologis konsumen terhadap keputusan 

pembelian baik secara bersama-sama maupun secara parsial? 

3. Variabel manakah di antara faktor psikologis yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pembentuk 

psikologi konsumen untuk melakukan pembelian. 

2. Mengetahui pengaruh faktor psikologis konsumen secara bersama-sama 

dan parsial terhadap keputusan pembelian produk 

3. Mengetahui variabel manakah di antara faktor psikologis yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. 

 

D. Kontribusi Penelitian  

1. Bagi dunia bisnis (pihak manajemen London Beauty Centre/LBC), 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

ataupun informasi dalam pengambilan suatu kebijakan untuk masa yang 

akan datang. 

2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai data, 

pengetahuan, dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian yang 

sejenis. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran umum 

dalam skripsi ini. Untuk mempermudah terhadap pembahasan, maka skripsi ini di 

bagi menjadi beberapa bab yang saling berhubungan. Garis besar masing-masing 

bab adalah sebagai berikut:  
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian. Adapun latar 

belakang penelitian bersi tentang alasan pentingnya memahami 

psikologis konsumen dan perkembangan Skin Care khususnya dikota 

Malang, pada tujuan penelitian adalah menjelaskan pengeruh faktor 

psikologi terhadap keputusan pembelian produk, kontribusi penelitian 

mencakup kontribusi praktis dan akademis serta sistematika pembahasan 

dipaparkan penjelasan ringkas masing-masing bab.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang konsep-konsep yang digunakan. Dalam hal 

ini konsep yang dikemukakan adalah teori tentang pengertian perilaku 

konsumen, model perilaku pembelian konsumen, model keputusan 

pembelian, faktor-faktor yang mempengruhi perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan konsumen, struktur keputusan pembelian, 

proses pengambilan keputusan, hubungan antara perilaku pembelian 

dengan keputusan pembelian, kerangka pemikiran dan model konsep 

serta hipotesis. 

  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, 

meliputi jenis penelitian yakni jenis penelitian eksplanatori dengan 
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pendekatan kuantitatif, variabel dan pengukurannya mencakup konsep 

dan definisi operasional penelitian, populasi dan pengambilan sampel 

pendekatan purposive sampling, untuk konsumen LBC Malang. 

Pengumpulan data mencakup lokasi penelitian, sumber data, instrumen 

penelitian, uji validitas dan reiabilitas serta analisis data. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data berupa gambaran umum 

lokasi penelitian dan responden serta menggambarkan variabel 

penelitian sebagai cerminan fenomena yang terjadi pada konsumen 

terhadap produk yang diteliti, serta hasil analisis dan interpretasi data 

sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai dari penelitian yang 

dilakukan.   

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang disertai 

saran-saran dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan dalam 

penelitian tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan yang 

memproduksi produk yang telah diteliti. 


