
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang    

Dunia perekonomian sekarang ini telah berkembang dengan begitu pesatnya yang 

ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Hal ini tentu 

saja mengakibatkan adanya tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dari produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Persaingan ekonomi menuntut perusahaan untuk 

mengevaluasi kembali misi bisnis dan strategi pemasarannya untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu 

sendiri. Namun demikian, sejak krisis ekonomi terjadi di Indonesia, kondisi ini 

menyulitkan industri besar maupun industri kecil untuk berkembang. Keadaan 

krisis ini membuat pola kebutuhan masyarakat berubah. Kondisi ini menuntut 

peranan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Di 

sisi lain, perusahaan belum tentu mengetahui dan memahami para konsumen 

secara baik. Memang sulit untuk memenuhi dan menerka kebutuhan serta 

keinginan konsumen karena hal ini hanya ada dalam benak konsumen. Ini 

merupakan masalah manajemen pemasaran yang harus diselesaikan dan 

dipecahkan perusahaan. Mengetahui pola tingkah laku konsumen akan 

mempengaruhi hidup perusahaan.  
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Hal ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan menjalin hubungan yang 

harmonis yang bukan hanya sebatas transaksi saja dengan para konsumen. Roti 

Royal Bakery adalah produk yang dikeluarkan dan dibuat oleh perusahaan Royal 

Bakery yang berlokasi di Jalan Tengku Umar Kedaton Bandarlampung.  

 

Perusahaan kecil ini ditangani oleh keluarga dan bergerak dalam usaha pembuatan 

roti sekaligus memasarkannya. Pemasaran roti ini dilakukan dengan membuka 

toko yang terletak di Jalan Tengku Umar Kedaton Bandarlampung dan juga 

dengan menggunakan sepeda motor yang ditawarkan langsung dari rumah ke 

rumah. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan roti Royal Royal Bakery 

merupakan barang convenience. 

 

Menurut Sofyan Assuari (2007:97), barang convenience adalah barang yang ingin 

dibeli konsumen dengan usaha yang minimum dengan jumlah unit yang kecil tapi 

dengan frekuensi pembelian yang sering dan pembelian dilakukan segera setelah 

ada gagasan pembelian dalam benak konsumen. Sebagian besar barang jenis ini 

pembeliannya kurang dipengaruhi oleh unsur gaya atau mode. Sejak pendirian 

perusahaan pada tahun 2003, perusahaan sudah melakukan aktivitas pemasaran 

dengan menerapkan bauran pemasaran yang meliputi : 

 

1. Kebijakan Produk. 

Produk merupakan salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran yang 

ditawarkan kepada konsumen baik yang bersifat barang atau jasa yang dapat 

dimiliki atau dikonsumsi sehingga memberikan kepuasan.  
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Kotler (2009:7) menyatakan definisi produk sebagai berikut  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dibeli, dan digunakan atau dikonsumsi. 

 

Umumnya produk roti Royal Bakery ditawarkan mulai dari anak-anak, remaja 

hingga orang dewasa. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa 

konsumen dari roti Royal Bakery adalah anak-anak, remaja hingga orang dewasa. 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Royal Bakery berupa roti yang bahan 

bakunya adalah terigu, susu, mentega, gula, telur, ragi, dan air. 

 

Produk Royal Bakery mempunyai kualitas yang cukup baik. Hal ini didukung 

oleh kualitas rasa yang baik dan tidak menggunakan bahan pengawet.  

Produk yang ditawarkan Royal Bakery adalah roti kering, roti tawar, roti manis, 

cake ulang tahun, black forest. Untuk jenis roti kering, roti tawar, dan roti manis 

diproduksi tiap hari. Pengemasan untuk jenis roti ini dilakukan langsung oleh 

perusahaan dengan label kemasan bertuliskan “Royal Bakery”. Untuk cake ulang 

tahun dan black forest diproduksi apabila ada pesanan dari konsumen tentunya 

sesuai ukuran yang diinginkan konsumen. Dalam sebulan roti yang diproduksi 

perusahaan Royal Bakery bisa mencapai 27000 roti (untuk jenis roti kering, roti 

tawar, roti manis yang diproduksi rutin)  

 

2. Kebijakan Harga  

Kebijakan harga jual hasil produk suatu perusahaan merupakan inti dari kegiatan 

pemasaran untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Di samping itu dapat 

memberikan kepuasan pada pembeli agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 
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Alex S. Nitisemito (2009:55) memberikan definisi harga jual sebagai berikut 

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah 

uang di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan 

bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. 

 

Kebijakan harga jual yang ditetapkan Perusahaan Royal Bakery untuk menjual 

produknya adalah berdasarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan dan juga 

berdasarkan harga pesaing dari perusahaan lain. Berikut harga produk roti Royal 

Bakery. 

Tabel 1. Harga Produk Roti Royal Bakery dan Perusahaan lain di 

   Bandar Lampung Tahun 2013 

No Jenis roti Royal Bakery Perusahan Lain 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Roti manis 

Roti manis isi daging 

Roti manis kulit nangka 

Roti tawar dan kering 

Roti krenten, roti kasur, 

Roti stik keju, roti t'roll 

Cake ulang tahun 

Black forrest 

Rp 8.000 

      Rp 10.000 

Rp 8.500 

      RP 14.000 

      RP 8.500 

      Rp 8.500 

Rp 100.000-300.000 

Rp 100.000-300.000 

Rp 8.500 

Rp 10.000 

Rp 8.500 

Rp 15.000-16.000 

Rp 8.500-9.000 

Rp 8.500-9.000 

Rp 100.000-300.000 

Rp 100.000-300.000 

 

Sumber : Royal Bakery, Tahun 2014 

 

3. Kebijakan Promosi. 

Promosi merupakan cara yang ditempuh produsen guna menginformasikan pesan 

mengenai suatu produk kepada konsumen. 

Menurut Basu Swastha Dh dan Irawan (2002:301), 

Promosi adalah arus informasi satu arah untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. 
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Kegiatan promosi yang telah dilakukan perusahaan roti Royal Bakery adalah 

dengan cara membuat famlet yang dibagikan kepada masyarakat dan ditempelkan 

pada daerah sekitar tempat perusahaan. 

 

4. Kebijakan Saluran Distribusi 

Saluran distribusi bagi perusahaan dipandang sebagai alat perantara dalam 

menyalurkan barang atau jasa ke tangan konsumen secara efektif dan efesien. 

Namun demikian, pemilihan saluran distribusi juga harus dengan memperhatikan 

jenis barang atau jasa serta luasnya wilayah pemasaran yang ingin dikuasai oleh 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan roti Royal Bakery menyalurkan produknya 

ke tangan konsumen dengan bantuan karyawan Royal Bakery yang berjumlah 10 

orang melalui sepeda motor dengan wilayah pemasaran meliputi daerah Kedaton 

dan sekitarnya serta membuka toko yang letaknya sama dengan perusahan agar 

konsumen dapat membeli langsung ke Royal Bakery.  

 

Roti termasuk kebutuhan non pokok atau juga dapat sebagai makanan subsitusi, 

umumnya roti dibutuhkan apabila seorang menginginkannya atau setelah ada 

gagasan pembelian dalam benak konsumen. Biasanya konsumen membeli roti 

untuk dikonsumsi sendiri atau untuk diberikan lagi kepada orang lain. Untuk 

mengetahui perkembangan target dan realisasi penjualan roti Royal Bakery 

Kedaton Bandarlampung selama tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 



 6 

 

Tabel 2. Target dan Realisasi Volume Penjualan Roti Royal Bakery tahun 2013. 

Bulan Target Realisasi Pencapaian target (%)  

Januari  

Februari 

Maret  

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

27000 buah 

26900 buah 

26550 buah 

26400 buah 

26640 buah 

26780 buah 

26500 buah 

26490 buah 

26900 buah 

26580 buah   

        25900 buah 

25910 buah 

26900 buah 

99,62 

98,33 

97,77 

98,66 

99,18 

98,14 

98,11 

99,62 

98,44 

95,92 

95,96 

99,62 

Rata-rata  27000 buah 26537 buah 98,28 % 

 

Sumber : Royal Bakery tahun 2014 

 

Pada Tabel 2 dapat kita lihat bahwa volume penjualan perusahaan mengalami 

fluktuasi di mana terdapat realisasi penjualan yang menurun atau tidak memenuhi 

target yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pemasaran yang telah diterapkan perusahaan belum mencapai hasil yang 

diharapkan perusahaan. 

 

Perusahaan perlu melakukan koordinasi antara kebijaksanaan pemasaran yang 

telah ditetapkan dengan perilaku pengonsumsi yang meliputi konsep 4 O. (Basu 

Swastha dan T. Hani Handoko, 2000: 18)  sebagai berikut. 
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1. Apa yang dibeli oleh pengonsumsi ? (Objects) 

Dalam hal ini yang dibutuhkan oleh konsumen adalah roti yang dapat 

memberikan kepuasan dan dapat memenuhi kebutuhan setelah dikonsumsi 

oleh konsumen.   

2. Siapa yang berpartisipasi dalam melakukan pembelian ? (Organizations) 

Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembelian dapat berasal dari pihak 

konsumen misalnya keluarga dan juga dapat berasal dari perusahaan, 

perusahaan berusaha menyikapi hal tersebut dengan mendekatkan produknya 

sedekat mungkin dengan konsumen melalui pedagangan keliling armada 

motor yang menjual roti Royal Bakery. 

 

3. Mengapa konsumen membeli ? (Objectives) 

Alasan mengapa konsumen membeli sudah diketahui sebelumnya dengan jelas 

yaitu konsumen ingin merasakah kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan 

setelah mengkonsumsi roti Royal Bakery. 

    

4. Bagaimana konsumen melakukan pembelian ? (Operations) 

Proses yang dilakukan konsumen dalam pembelian roti Royal Bakery dapat 

dilakukan dengan cara datang langsung ke toko roti Royal Bakery, membeli 

melalui pedagang keliling roti Royal Bakery atau dapat juga memesan dengan 

cara menelpon ke Royal Bakery dan tentu saja pesanan konsumen tersebut 

akan diantar ketempat konsumen. 

 

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi masalah pada faktor-faktor 

psikologis konsumen saja yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan, dan sikap. Hal tersebut dikarnakan selain adanya keterbatasan waktu 
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dan biaya penulis tetapi juga karena faktor-faktor psikologis yang berasal dari 

proses intern individu, sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. 

Teori-teori psikologis banyak membantu dalam memberikan pengetahuan yang 

sangat penting tentang alasan-alasan yang menyangkut perilaku pengonsumsi. 

Hal ini menuntut perusahaan untuk melakukan analisis terhadap faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan terhadap 

pembelian roti Royal Bakery Kedaton Bandarlampung.  

Berdasarkan uraian dan data yang ada maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul "Analisis Aspek Psikologis pada Roti Royal Bakery Kedaton 

Bandarlampung" 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, perusahaan telah menerapkan dan 

menjalankan bauran pemasaran (4P) dengan baik akan tetapi perusahaan 

mengalami masalah yaitu tidak tercapainya target penjualan yang diharapkan oleh 

perusahaan dimana terdapat adanya kesenjangan antara target penjualan yang 

telah ditetapkan perusahaan dengan realisasi penjualan yang sebenarnya (Tabel 2). 

Dalam hal ini perusahaan roti Royal Bakery belum sepenuhnya memahami 

perilaku konsumennya. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah 

Perilaku Konsumen Roti Royal Bakery Kedaton Bandarlampung berpengaruh 

terhadap aspek psikologis konsumen yang terdiri dari motivasi, persepsi, 

pembelajaran, keyakinan, dan sikap. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :  

1.  Mengetahui hubungan perilaku konsumen dari aspek psikologis konsumen 

dalam melakukan pembelian roti Royal Bakery Kedaton Bandarlampung. 

2.  Memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan roti Royal Bakery dalam 

proses menetapkan kebijakan yang dibutuhkan sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai dengan baik. 

3.  Sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian yang permasalahannya sama  

dengan penelitian ini. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Menurut James F. Enggel, dan kawan-kawan (2004:3), 

Perilaku konsumen adalah sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk 

proses keputusan yang mendahuli dan menyusul tindakan ini.  

 

Pada dasarnya  proses pengambilan keputusan dalam pembelian suatu barang atau 

jasa yang dilakukan oleh konsumen harus melalui lima tahapan (Philip Kotler, 

2009:176) yaitu:  

- Pengenalan masalah  

- Pencarian informasi  

- Evaluasi alternative 

- Keputusan pembelian 

- Perilaku setelah pembelian 
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Produk yang dihasilkan perusahaan roti Royal Bakery merupakan barang 

convenience. Barang convenience menurut Sofyan Assuari (2007:97) yaitu barang 

yang dibeli oleh konsumen dengan usaha yang minimum dengan jumlah unit yang 

kecil, tapi dengan frekuensi yang sering, dan pembelian dilakukan segera setelah 

ada gagasan pembelian dalam benak konsumen. Berdasarkan hal tersebut, 

perusahaan roti Royal Bakery juga harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli roti. 

 

Pemasaran tidak hanya terbatas pada penjualan produk atau jasa tetapi 

berorientasi pula pada konsumen dan tujuan diadakannya pemasaran adalah untuk 

mengetahui dan mengerti konsumen sebaik mungkin sehingga produk atau jasa 

tersebut laku dengan sendirinya. 

Penerapan pengetahuan tentang perilaku konsumen perlu bagi setiap perusahaan 

untuk membantu pemasaran mengidentifikasi perilaku konsumen yang menjadi 

sasarannya dan menggunakan cara-cara untuk mempengaruhi putusan pembelian 

sehingga menjadi konsumen yang loyal.  

 

Perusahaan yang menggunakan analisis ini akan lebih mudah mencapai tujuannya 

di samping memiliki keunggulan dalam mengetahui dan menciptakan kesempatan 

atau yang mungkin diperoleh dari kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. 

Hal ini terjadi karena pada dasarnya analisis perilaku konsumen yang dilakukan 

perusahaan bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsumen memberikan 

jawaban terhadap berbagai simulan pemasaran yang dapat dikendalikan 

perusahaan. 
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Menurut Kotler (2009:222), perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor utama 

sebagai berikut. 

a. Kebudayaan (kultur, sub-kultur, dan kelas sosial). 

b. Sosial (kelompok refensi, keluarga serta peran dan status). 

c. Kepribadian (umur, tahap siklus hidup, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup 

serta kepribadian dan konsep diri). 

d. Psikologis (motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap). 

 

Gambar 1.   Faktor–faktor yang mempengaruhi Perilaku Pembelian  

Konsumen   
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Teori-teori psikologis banyak membantu dalam memberikan pengetahuan yang 

sangat penting tentang alasan-alasan yang menyangkut perilaku konsumen. 

Faktor–faktor psikologis terdiri dari : 

 Motivasi  

Motif atau dorongan adalah suatu hal yang akan memberikan dorongan seseorang 

untuk bertindak dalam rangka melakukan proses pemuasan akan kebutuhannya. 

Menurut Swastha, DH Basu dan T Hani Handoko (2007:77),  

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.  

 

Seseorang membeli roti Royal Bakery karena orang tersebut tertekan oleh 

keinginan yang harus terpenuhi, maka setelah keinginan itu terpenuhi seseorang 

merasa terpuaskan.  

 Persepsi  

Menurut Philip Kotler (2009:219), 

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran keseluruhan yang berarti. 

 

Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman individu pada masa lampau dan sikap 

individu pada masa mendatang. Dua orang membeli roti Royal Bakery dengan 

motivasi yang sama dan dalam situasi yang sama mungkin mempunyai persepsi 

yang berbeda dalam membeli roti Royal Bakery. Mereka membeli roti Royal 

Bakery telah melalui proses memilih, mengorganisasikan, dan 

menginterprestasikan informasi dan membentuk gambaran mengenai roti Royal 

Bakery. Orang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangangan yang 

sama karena proses penerimaan panca indera. 
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 Pembelajaran 

Menurut Gary Amtrong dan Philip Kotler (2009:157),  

Pembelajaran adalah perubahan-perubahan dalam perilaku seseorang yang 

bersumber dari pengalaman.  

 

Orang yang termotivasi dan mempunyai persepsi ia akan belajar. Pembelajaran 

berlangsung melalui saling pengaruh dari dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, 

dan pembenaran terhadap produk. Jadi seseorang membeli roti Royal Bakery 

karena ada pengaruh dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan pembenaran 

dari produk yang dibeli. Hal ini akan membentuk tingkah laku individual dalam 

pembelian selanjutnya. 

 Keyakinan  

Menurut Gary Amstrong dan Philip Kotler (2009:157)  

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai 

sesuatu. 

 

Seseorang konsumen roti Royal Bakery berkeyakinan membeli roti Royal Bakery 

dapat mengenyangkan perut, rasanya enak, mudah dicerna, dan harganya 

terjangkau. Keyakinan ini didasarkan pada pengetahuan sebenarnya, pendapat, 

dan kepercayaan. Hal ini berpengaruh pada keputusan untuk membeli.  

 Sikap 

Menurut Gary Amstrong dan Philip Kotler (2009:157),  

Sikap adalah menguraikan evaluasi, perasaan dan kecendrungan seseorang 

terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten. 

 

 

Sikap menempatkan seseorang dalam suatu kerangka pemikiran mengenai 

menyukai atau tidak menyukai, mendekati atau menjauhi. Jadi bila seorang 
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konsumen roti mempunyai sikap “Beli roti yang enak rasanya, Mudah dicerna, 

kualitasnya baik dan harganya terjangkau”. Bila demikian maka roti Royal Bakery 

yang tepat untuk dibeli sesuai dengan sikap konsumen.   

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran  

   Variabel Independen                    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis 

Didasari oleh uraian, latar belakang, dan kerangka pemikiran, dapat ditarik 

jawaban sementara atas permasalahan bahwa : Keputusan konsumen membeli roti 

Royal Bakery Kedaton Bandarlampung dipengaruhi oleh  aspek motivasi, 

persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap.    

 

 

  

Motivasi (X1) 

Persepsi (X2) 

Pembelajaran (X3) 

Keyakinan (X4) 

Sikap (X5) 

    Keputusan Membeli (Y) : 

 


