
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Salah satu tujuan pemasaran oleh perusahaan adalah mempengaruhi konsumen 

agar membeli produk yang ditawarkannya. Persaingan dalam dunia usaha 

merupakan suatu kondisi yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan baik 

dalam skala lokal maupun multinasional. Pertumbuhan perekonomian yang cepat 

berdampak pada persaingan yang ketat bagi para pelaku bisnis sehingga menuntut 

setiap manajemen perusahaan untuk lebih cermat dalam menentukan strategi 

pemasaran agar dapat memenangkan persaingan (Hardiwan dan Mahdi, 2005). 

Perusahaan perlu mengembangkan produk yang menarik dan disukai konsumen 

serta menyediakan layanan. Kemudian, perusahaan perlu menciptakan iklan yang 

baik untuk produk tersebut dalam menjualnya ke konsumen dengan harga 

bersaing yang memungkinkan bisnis untuk mendapatkan keuntungan (Dodds et 

al, 1991 dalam Sutanto, 2010). 

 

Perusahaan akan berusaha dan berlomba untuk menarik konsumen sebanyak 

mungkin dengan berbagai cara yang memungkinkan. Strategi perusahaan dalam 

bersaing menarik pelanggan sering dihubungkan dengan konsep competitive 

advantage. Perusahaan diharapkan memiliki competitive advantage yang kuat 

agar mampu bertahan di kancah persaingan usaha. Competitive advantage suatu 
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perusahaan dapat dicapai melalui dua strategi yaitu strategi diferensiasi produk 

dan strategi harga. Strategi diferensiasi digunakan suatu perusahaan dengan 

menciptakan produk yang sama sekali unik di pasar yang ada. Sedangkan strategi 

harga digunakan perusahaan dengan mendesain dan menjual produk-produk 

dengan harga yang lebih rendah dari para pesaing. 

 

Variabel harga merupakan konsep yang agak abstrak karena dinyatakan dalam 

bentuk label atau tanda, tidak banyak menyediakan inderawi langsung yang 

dikaitkan dengannya. Hal ini menyebabkan penelitian dasar tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan penetapan harga relatif tidak sering dilakukan dibandingkan 

dengan penelitian pada elemen bauran pemasaran yang lain. Harga merupakan 

sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang 

maupun jasa. 

 

Dalam pemasaran, potongan harga (discount) merupakan alat promosi yang dapat 

menarik perhatian konsumen untuk mendorong hasrat calon konsumen guna 

membeli produk yang ditawarkan. Menurut survei yang dilakukan oleh AC 

Nielsen (Rina, 2011) bahwa dalam membeli produk didapatkan sebesar 76% 

konsumen menyukai diskon harga sedangkan 18% lebih menyukai hadiah 

langsung. Penyampaian program potongan harga seringkali dikomunikasikan 

melalui framing atau pembingkaian pesan. Menurut Topig (2010), program 

potongan harga ini dikemas dalam dua jenis pembingkaian (message framing), 

yaitu potongan harga dengan nilai “Rupiah” dan potongan harga dengan 

“Persentase”. 
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Menurut Dewanti, (2010), framing adalah sebuah fenomena yang 

mengindikasikan pengambil keputusan akan memberi respon dengan cara berbeda 

pada masalah yang sama jika disajikan dalam format berbeda. Pembingkaian 

(framing) atas informasi dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil 

keputusan. Framing sangat berkaitan erat dengan titik referensi. Dalam framing, 

titik referensi ini menjadi bingkai seseorang dalam mempertimbangkan 

kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan yang telah terbingkai 

tersebutlah yang kemudian dievaluasi oleh pembuat keputusan.  

 

Kegiatan berbelanja pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Kesukaan berbelanja memang selalu diidentikkan dengan wanita. Hal ini 

disebabkan karena tujuan berbelanja antara laki-laki dan wanita berbeda. Pria 

cenderung membeli berbagai barang sebagai sebuah simbol diri yang membuat 

mereka tampil lebih percaya diri (Fitriana & Koentjoro, 2009).  

 

Pemasar sudah paham bahwa wanita, uang, dan belanja, kini seakan-akan telah 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Survei tentang kebiasaan 

berbelanja pada wanita dilakukan oleh salah satu lembaga survei yaitu GE Money 

pada tahun 2006. Hasil dari survey menyatakan bahwa seorang wanita 

membutuhkan 25.184 jam, 53 menit selama periode 63 tahun. Survei ini 

dilakukan terhadap 3000 wanita yang rata-rata melakukan aktivitas belanja 

sebanyak 301 kali per tahun, dengan total 399 jam dan 46 menit. Salah satu 

kesimpulan dari survei tentang wanita dan belanja dari GE Money adalah seorang 

wanita dapat menghabiskan 100 jam dan 48 menit untuk berbelanja pakaian, 

termasuk di dalamnya mencari mode pakaian terbaru dan melakukan proses 
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tawar-menawar selama berbelanja (Pandora dkk, 2012). 

 

Dari hasil survei tersebut maka tidak heran bahwa wanita menjadi objek 

pemasaran sebuah pusat perbelanjaan. Selain itu, dalam setiap pusat perbelanjaan, 

visual merchandising dari produk pakaian wanita menjadi fokus utama para 

produsen, misalnya dengan menempatkannya langsung di depan pintu masuk. 

Banyaknya pilihan produk pakaian wanita yang up to date, lengkap dan 

berkualitas akan menentukan tempat perbelanjaan bagi konsumen. Dalam 

penelitian ini, penulis mengangkat produk pakaian wanita yang dijual di Matahari 

Departement Store yang berada di dalam Central Plaza Bandar Lampung sebagai 

objek penelitian. 

 

Matahari Department Store menyediakan berbagai macam produk pakaian wanita, 

seperti kemeja, t-shirt, jeans, celana, jaket, cardigan, gaun pesta, busana muslim, 

pakaian tidur, pakaian renang, pakaian hamil, dan pakaian olahraga dari berbagai 

macam merek. Selain itu, Matahari Department Store juga selalu menyediakan 

koleksi-koleksi terbaru sehingga diharapkan mampu meningkatkan perilaku 

pembelian konsumen wanita. 

 

Bagi PT Matahari Putra Prima, pemilik Matahari Department Store (MDS) yang 

menguasai 50 persen bisnis eceran di Indonesia dan memiliki 141 gerai (Afianto, 

2006), gejala tersebut menuntut bisnisnya untuk mampu bersaing dengan para 

kompetitornya dalam memberikan nilai lebih kepada para pelanggannya. Berbagai 

macam bentuk promosi telah dilakukan oleh Matahari Department Store untuk 

menarik perhatian pengunjung dan meningkatkan volume penjualan. Pemberian 

label potongan harga (diskon) untuk produk-produk pakaian wanita merupakan 
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salah satu bentuk strategi penjualan yang telah dilakukan. Salah satu alternatif 

penciptaan nilai lebih bagi para pelanggan adalah dengan dilakukannya price 

discount framing pada produk pakaian wanita di Matahari Department Store.  

 

Hampir seluruh produk ditawarkan dibingkai dengan diskon harga (price discount 

framing). Penawaran tersebut tentu saja akan memberikan pandangan yang 

menguntungkan karena konsumen bisa mendapatkan produk yang diinginkan di 

bawah harga normal. Terlebih lagi dengan adanya penawaran-penawaran khusus 

diskon harga pada hari-hari besar nasional yang tentunya diharapkan dapat 

menstimuli konsumen untuk melakukan pembelian. Keseluruhan harga tersebut 

dibingkai dengan harga awal yang dicoret, kemudian disertakan dengan harga 

yang sudah didiskon, selain dengan nominal Matahari Department Store Bandar 

Lampung khusus produk pakaian wanita melakukan price discount framing 

dengan persen, hampir seluruh produk pakaian wanita yang ditawarkan 

berlabelkan diskon antara 10% hingga 50%. Penawaran tersebut tentu saja akan 

memberikan pandangan yang menguntungkan karena konsumen bisa 

mendapatkan produk yang diinginkan di bawah harga normal. Terlebih lagi 

dengan adanya penawaran-penawaran khusus, seperti diskon 50%+20%. Selain 

dengan nominal dan persentase Matahari Department Store Bandar Lampung 

khusus produk pakaian wanita melakukan price discount framing dengan teks 

yaitu “Buy 1 get 1 dan juga, Buy 2 get 1”, yang tentunya diharapkan dapat 

menstimuli konsumen untuk melakukan pembelian. 

 

Menurut Gendall, dkk (2006) dalam Pandora dkk (2012) menyatakan bahwa price 

discount framing merupakan salah satu strategi penyesuaian harga yang sering 
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dilakukan oleh pemasar, karena diskon dapat merangsang pembelian secara cepat 

dari produk yang dipromosikan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Cara 

yang paling efektif untuk menerapkan harga diskon, termasuk didalamnya adalah 

cara menampilkannya, atau disebut pembingkaian ternyata memiliki implikasi 

manajerial yang penting bagi para retailer dan juga produsen. Hasil wawancara 

pendahuluan penulis pada beberapa konsumen yang telah membeli produk 

pakaian wanita di Matahari mempunyai kesimpulan yang beragam, penulis 

menyimpulkan bahwa konsumen dalam membeli pakaian tidak terpaku pada price 

discount framing yang dilakukan oleh Matahari Departement Store, serta 

konsumen berharap Matahari Departement Store melakukan discount besar tidak 

hanya pada hari besar nasional saja. 

 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan betapa menariknya price discount 

framing bagi konsumen merupakan alat pemasaran untuk menghadapi persaingan, 

sehingga penulis mengadakan penelitian di Matahari Departement Store yang 

berada di dalam Central Plaza Bandar Lampung dengan judul “Pengaruh Price 

Discount Framing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Matahari 

Departement Store Bandar Lampung (Study Pada Produk Pakaian 

Wanita)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Hasil dari survey yang dilakukan oleh GE Money menyatakan bahwa seorang 

wanita membutuhkan 25.184 jam, 53 menit selama periode 63 tahun. Survei ini 

dilakukan terhadap 3000 wanita yang rata-rata melakukan aktivitas belanja 

sebanyak 301 kali per tahun, dengan total 399 jam dan 46 menit. Salah satu 
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kesimpulan dari survei tentang wanita dan belanja dari GE Money adalah seorang 

wanita dapat menghabiskan 100 jam dan 48 menit untuk berbelanja pakaian, 

termasuk di dalamnya mencari mode pakaian terbaru dan melakukan proses 

tawar-menawar selama berbelanja (Pandora dkk, 2012). Adanya hasil survey 

tersebut, juga dengan adanya teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa 

dalam berperilaku, manusia didasarkan dengan akal sehat dan juga 

memperhitungkan ketersediaan informasi (Kotler dan Keller, 2006). Untuk itulah 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti ada (atau tidak) pengaruh 

dari efek Price Discount Framing terhadap minat beli konsumen. Berdasarkan hal 

tersebut. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah Price 

Discount Framing berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di 

Matahari Departement Store Bandar Lampung?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Price Discount 

Framing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Matahari Departement Store 

Bandar Lampung. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

1. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi Matahari 

Departement Store sendiri, yakni Matahari Departement Store dapat mengetahui 

format Price Discount Framing yang sesuai untuk menarik respon positif dari 

konsumen. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

Price Discount Framing dan Keputusan Pembelian konsumen.  

1.4 Kerangka Pemikiran 

Pemasaran merupakan sebuah pengetahuan yang memperoleh perhatian semakin 

besar dikalangan organisasi dalam segala jenis dan ukurannya, termasuk 

organisasi nirlaba yang tidak mencari laba seperti pendidikan, rumah sakit dan 

sebagainya. Para pemimpin berjuang untuk lembaganya supaya bertahan 

menghadapi perubahan sikap konsumen dan sumber daya-sumber daya keuangan 

yang semakin berkurang. Manajemen pemasaran merupakan salah satu jawaban 

yang diambil untuk mengahadapi masalah-masalah tersebut. 

 

Penelitian mengenai framing promosi harga penting dilakukan karena menurut 

DelVecchio et al (2007), dalam jurnalnya berpendapat bahwa framing dapat 

mempengaruhi pikiran atau asumsi konsumen terhadap sebuah promosi yang 

bernilai. Menetapkan sebuah harga berarti bagaimana mempertautkan sebuah 

produk dengan aspirasi sasaran pasar mengenai kebutuhan, keinginan, dan 

harapan konsumen.  

 

Ditinjau dari segi harga, secara umum konsumen memiliki preferensi untuk 

memperoleh actual price yang lebih rendah dari reference price. Actual price 

adalah harga yang dibayar konsumen untuk medapatkan sebuah produk. 

Reference price adalah harga standar yang dipakai konsumen untuk menilai harga 

suatu produk. Apabila actual price lebih rendah dari reference price maka 

konsumen memperoleh harga yang murah dan apabila konsumen memperoleh 
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actual price yang lebih tinggi daripada reference price maka konsumen 

memperoleh harga yang mahal. Reference price merupakan konsep yang 

subjektif, artinya bisa berbeda sebagai referensi untuk setiap konsumen dan tidak 

harus sama dengan harga sebenarnya di pasar (Wirawan, 2007). 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2010) keputusan pembelian konsumen, tidak 

terlepas dari bagaimana konsumen melalui beberapa tahap yaitu mengetahui 

masalah yang dihadapi sampai dengan terjadinya transaksi pembelian konsumen. 

Jadi keputusan pembelian konsumen berdasarkan pendapat para ahli, dapat 

disimpulkan, proses pengintegrasian dan pengkombinasian pengetahuan untuk 

menyeleksi terhadap dua atau lebih pilihan, untuk mendapatkan solusi dari 

masalah yang dihadapinya. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang 

telah dipaparkan maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 1.1. Paradigma penelitian 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ” Price Discount Framing 

yang terdiri dari actual price, reference price dan teks in frame berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Matahari Departement Store Bandar 

Lampung” 

Actual price (X1) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
Reference price (X2) 

Teks in frame (X3) 


