
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Globalisasi telah membawa dampak serius di berbagai aspek kehidupan. 

Tumbuhnya masyarakat konsumsi juga merupakan dampak dari globalisasi. 

Menurut Baudrillard (1998:17) masyarakat konsumsi cenderung membeli barang 

bukan karena nilai kemanfaatannya, melainkan karena gaya hidup (life style) saja. 

Gaya hidup ini terbentuk karena adanya media massa yang mempromosikan suatu 

barang dan jasa, bukan hanya mempromosikan suatu barang dan jasa, namun 

terjadi pembentukan sebuah citra dari barang dan jasa tersebut sebagai ikon 

modernitas, kemewahan, dan glamor. 

 

Media massa memiliki peran sentral pada masyarakat modern untuk mendorong 

masyarakat menuju ke arah yang lebih konsumtif karena media massa akan 

menampilkan iklan produk-produk dari beberapa toko atau supermarket. Melalui 

media massa dapat membentuk pola pemikiran masyarakat yang tidak lagi melihat 

suatu produk sebagai pemenuh kebutuhan, namun lebih ke arah bagaimana 

mendapatkan status sosial di masyarakat melalui citra merk dari suatu produk. 

Media massa juga dapat menumbuhkan budaya konsumerisme di kalangan 

masyarakat, hal tersebut dapat menjadikan masyarakat tidak lagi dapat 

membedakan antara keinginan (want) dan kebutuhan (need) (Haryanto, 

2011:163). 
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Konsumerisme ini ditandai dengan mulai lahirnya banyak hal yang mendukung, 

seperti maraknya mal-mal dan supermarket di kota-kota besar (Haryanto, 

2011:170). Tumbuhnya tempat-tempat perbelanjaan ini yang kemudian akan 

meningkatkan kegiatan berbelanja masyarakat modern, karena tidak hanya produk 

atau jasa yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebagai pencitraan, namun 

tempat membeli produk juga akan menjadi pendukung suatu barang dan jasa 

mendapatkan citranya di masyarakat. Hal ini yang menumbuhkan semangat bagi 

para pengusaha untuk mendirikan perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat modern. 

 

Perusahaan meggunakan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-

banyaknya. Ketatnya persaingan di dunia usaha akan membuat para pengusaha 

membuat strategi untuk memasarkan produk dan jasa yang akan mereka tawarkan 

kepada masyarakat. Strategi pemasaran yang digunakan perusahaan adalah 

bauran pemasaran (marketing mix). Marketing mix merupakan kombinasi dari 

empat variabel penting dari konsep pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan. Empat variabel tersebut meliputi produk (product), harga (price), 

tempat (place), dan promosi (promotion). 

 

Perusahaan menyedian produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai dengan 

kualitas produk, lokasi perusahaan yang mudah dijangkau, dan hal yang sangat 

penting yaitu mempromosikannya. Perusahaan akan mempergunakan media 

massa sebagai media utama untuk mempromosikan produk, harga, dan tempat, 

karena media massa merupakan pusat informasi yang menjadi pusat perhatian 

masyarakat konsumtif. Melihat dari sisi perusahaan kapitalis, iklan menjadi 
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senjata ampuh dan bahkan dianggap “dewa” yang menentukan hidup dan mati 

perusahaan (Haryanto, 2011:164). Iklan dapat menaikkan citra baru bagi 

perusahaan, agar citra buruk perusahaan tidak terlihat di masyarakat, hal ini juga 

merupakan upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. 

 

Terlepas dari nilai apa yang ingin didapatkan perusahaan dan ingin dibentuk 

perusahaan di mata masyarakat, tujuan utama perusahaan adalah menjual 

produknya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumtif. 

Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat untuk 

perusahaan, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi 

harmonis, menjadikan dasar yang baik bagi pembeli yang akan kembali ke 

perusahaan tersebut, dan terciptanya kepuasan konsumen akan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang akan menguntungkan bagi perusahaan. 

 

Masyarakat konsumtif yang berada di Bandar Lampung perlahan mulai mengenal 

pasar modern dengan berbagai jenisnya dan menjadikan pasar modern sebagai 

tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu jenis pasar modern yang 

sangat diminati oleh masyarakat Bandar Lampung adalah department store. 

Department store merupakan pasar modern yang menyewa satu gedung dan 

dikuasai oleh satu tenant saja dengan membawa satu brand image yang besar dan 

dikenal oleh masyarakat. Strategi pemasaran yang digunakan oleh department 

store juga tidak jauh berbeda dengan strategi pemasaran yang digunakan oleh 

pasar modern lainnya, yaitu tersedianya produk yang terjamin kualitasnya, harga 

yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, tempat yang strategis 

sehingga mudah dijangkau oleh konsumen, dan strategi promosi yang digunakan 
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untuk menarik para konsumen. Bukan hanya terlihat pada strategi pemasarannya 

saja, namun department store juga memiliki keunggulan dalam sistem 

organisasinya. Karena department store merupakan pasar modern yang menyewa 

satu gedung dan memiliki satu penyewa gedung, maka sistem controlling yang 

dilakukan perusahaan lebih terjangkau dan berbagai macam keluhan yang 

disampaikan konsumen dapat cepat ditanggulangi atau diperbaiki. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pusat perhatian 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah variabel marketing 

mix yang terdiri dari produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosi 

(promotion) berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli barang di 

Chandra Department Store Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

akan dibatasi supaya tidak terlalu luas dan akan fokus pada masalah yang lebih 

inti. Penelitian ini dibatasi dengan meneliti masalah marketing mix yang terdiri 

dari produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion) 

dalam kaitannya dengan keputusan konsumen dalam membeli barang di Chandra 

Department Store Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel marketing mix yang terdiri dari produk (product), harga (price), tempat 

(place), dan promosi (promotion) berpengaruh terhadap keputusan konsumen 
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dalam membeli barang di Chandra Department Store Tanjung Karang Timur, 

Bandar Lampung. 

  

E. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para konsumen bahwa 

strategi pemasaran dari perusahaan yang biasanya disebut dengan marketing 

mix (terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi) memberikan pengaruh 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli barang. 

b. Memberikan masukan kepada pihak perusahaan agar lebih mementingkan 

kebutuhan konsumen dan menentukan segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

konsumen agar lebih memihak pada konsumen. 

c. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk penelitian dimasa yang akan 

datang dan dapat menyempurnakan penelitian yang sebelumnya. 

 


