
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa modern sekarang ini, berbelanja merupakan hal penting yang dapat 

memenuhi kebutuhan, mempermudah,  bahkan memberi kesenangan pada konsumen. 

Selain hal tersebut, dalam pembelian juga terdapat berbagai dorongan yang kita amati 

sehari-hari, contohnya pengalaman kognitif, faktor psikologi, dan faktor ekonomi 

(John, 2001). Salah satu contohnya budaya makanan pokok orang Indonesia yang 

berupa nasi, sehingga serapan produk beras di pasar Indonesia menjadi besar. Fakta 

pada pembelian barang sehari-hari/umum, contohnya barang retail, sebagian besar 

pembeliannya dipelopori oleh kaum wanita, dimana berbelanja merupakan kegiatan 

yang saat ini dirasa identik dengan wanita. Mengutip artikel dari halaman Harvard 

Business Review oleh penulis Silverstein (2011), wanita menentukan 70% dari 

keputusan pembelian konsumen. Studi pada sebuah swalayan khusus untuk bahan 

makanan menunjukkan pembelian dilakukan 73% oleh wanita, dan sisanya pria 

(Langhrer, 1986), diketahui pada penelitian Block dan Morwitz (dalam Bakashi, 

2013) daftar belanja wanita lebih mengandung nilai dari suatu produk, sedangkan pria 

fungsionalitas. Data tersebut menuntun peneliti pada kesimpulan wanita memiliki 

perbedaan serta dampak yang besar dalam pembelian, sehingga dirasa perlu untuk 

diteliti lebih lanjut terutama mengenai proses pengambilan keputusan pembeliannya. 



Berbicara mengenai setiap Individu yang tidak terlepas dari proses berbelanja, 

juga terdapat sosok profesi entrepreneur dan termasuk di dalamnya. Seorang 

entrepreneur juga diyakini dapat membuat perekonomian menjadi lebih dinamis 

(Kritikos A. S ,2014). Kata entrepreneur sendiri berasal dari bahasa Perancis dan 

mulai dikenal dalam kosa kata bisnis Perancis pada sekitar permulaan abad ke 17 atau 

18. Dalam bahasa Perancis, definisi yang benar adalah “mengelola”, dan bukan 

“pengelola”, secara harafiah berarti “orang yang mengelola suatu aktivitas usaha”. 

Lebih spesifik lagi, entrepreneur adalah istilah bagi mereka yang melakukan aktivitas 

bisnis yang, atau dengan cara tertentu dalam rangka pengembangan perekonomian 

(Gregory, 2001). 

Tindakan seorang entrepreneur juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi 

suatu negara dengan membawa produk-produk baru, metode, dan proses produksi ke 

pasar dan dengan meningkatkan produktivitas dan persaingan lebih luas. Kritikos 

meyakini bahwa entrepreneur produktif dapat memperkuat ekonomi dengan 

menciptakan lapangan kerja dan teknologi baru, serta meningkatkan produktivitas. 

Kemudian menurut Porter (1997) negara yang mempunyai banyak entrepreneur 

adalah negara yang perekonomiannya lebih banyak mempunyai potensi dan cepat 

untuk maju dan menjadi negara yang makmur, sehingga peneliti menarik kesimpulan 

bahwa penelitian menyangkut entrepreneur memiliki tempat penting dalam rantai 

konsumen, serta dampak positif yang cukup kuat sehingga penelitian memiliki nilai 

positif.  



Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ivanova dan Gibcus (2003) 

menggambarkan secara umum bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

entrepreneur akan berdasar pada tiga hal, yaitu pendekatan yang rasional, emosional / 

intuitif dan cukup berbeda dari mayoritas profesi lainnya. Pada sisi lain penelitian 

tersebut juga mendapati bahwa sebagian besar entrepreneur menemui kesulitan 

dalam memilih informasi yang benar dan mengambil keputusan dalam jangka 

pendek, kebanyakan dari entrepreneur membutuhkan waktu, pengalaman, data, 

informasi, serta alternatif baru yang muncul dari lingkungan agar terus tumbuh dan 

berkembang. Menurut salah satu penulis halaman website entrepreneur.com Larry 

(2015), digambarkan bahwa ternyata seorang entrepreneur memiliki beberapa 

kebiasaan yang buruk seperti tidak mencari informasi mengenai hal yang akan dibeli, 

mengandalkan insting atau terlalu percaya diri, atau malah terlalu bergantung pada 

orang lain. Kaur (2005) menemukan wanita bekerja memiliki keunggulan 

penghasilan tetap namun waktu nya terbatas, sedangkan ibu rumah sangat bergantung 

dengan jumlah uang yang didapat. Mengenai jenis pembelian, perempuan yang 

bekerja biasanya membeli pakaian, sepatu dan kosmetik sedangkan ibu rumah 

sebagian besar aksesoris/keperluan rumah dan barang-barang anak-anak. 

Febriani (2012), lebih spesifik menjabarkan beberapa kelemahan-kelemahan 

women entrepreneur seperti wawasan sempit, tidak bisa membagi waktu atas peran 

gandanya, sibuk dengan urusan keluarga, kurang sabar atau emosi tinggi, menetapkan 

keputusan dengan tergesa-gesa, masih bergantung atau didominasi suami, dan tidak 



berani mengambil resiko. Hal ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan salah seorang entrepreneur. 

 “...memang saya kadang-kadang itu suka bingung; sekarang itu kalau belanja 

 lihat satu barang terlalu banyak jenisnya, saya malas liat semua jenis, pakai 

 perasaan saja saya pilih barangnya lalu bayar…” (M, perempuan, 

 komunikasi pribadi 23 Februari 2016). 

 

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan diantaranya berpotensi 

mengakibatkan pembelian seorang women entrepreneur tidak sesuai keinginan atau 

kebutuhan, dimana hal tersebut dapat menjadi kerugian finansial. Peneliti ingin 

meneliti lebih lanjut karena meyakini women entrepreneur memiliki orientasi mental 

yang berbeda dari konsumen biasa. Orientasi mental tersebut berbeda akibat pengaruh 

profesi, dimana subjek dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen di 

kehidupan sehari-hari. 

Gaya berbelanja di atas mengarah kepada pola pembelian konsumen yaitu 

consumer decision making style, dan menurut Sproles dan Kendall (1986) berikut 

merupakan orientasi mental yang mencirikan pendekatan konsumen untuk membuat 

pilihan dalam berbelanja. Menurut (Tanksale, 2014) yang lebih jauh menyatakan 

consumer decision making sebagai gaya dasar pengambilan keputusan yang melekat 

pada diri konsumen, bahkan ketika hal tersebu diterapkan pada barang-barang dan 

pelayanan yang berbeda. Sehingga menuntun peneliti pada kesimpulan gaya dasar 

pembelian konsumen dapat diukur. Pengukuran akan menggunakan skala CSI yang 

berisikan delapan tipe yakni Perfectionism,  price-consciousness, confused by 



overchoice, brand consciousness, brand loyal consciousness, recreational shopping, 

novelty/ fashion consciousness, impulsive/ careless. 

Bagi entrepreneur-entrepreneur yang baru, penelitian membantu untuk 

menekan pengeluaran dana yang kurang efektif serta menggambarkan pola pembelian 

yang terjadi sehingga dapat menilai diri dan menjadi acuan dalam melakukan 

aktivitas pembelian nantinya. Bagi produsen yang memiliki target women 

entrepreneur, penelitian consumer decision making style secara langsung 

mempengaruhi strategi pemasaran (Assagaf, 2013). 

Sedangkan dari perspektif keilmuan, penelitian akan memperkaya data gaya 

dasar pembelian entrepeneur. Terlebih lagi saat ini belum ada penelitian yang secara 

khusus meneliti consumer decision making style dari women entrepreneur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran consumer decision making style pada women 

entrepreneur ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran consumer 

decision making style women entrepreneur. 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis : 

a. Memberikan sumbangan ilmiah bagi dunia Psikologi Konsumen, terkait 

consumer decision making style pada women entrepreneur. 

Manfaat praktis : 

a. Memberi masukan pengetahuan kepada women entrepreneur mengenai 

gambaran umum consumer decision making style pada diri mereka.  

b. Bagi produsen yang produk/jasanya menyasar kalangan women 

entrepreneur, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran pola 

pembelian yang jelas mengenai prioritas pembelian kelompok tersebut. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih jauh atau menjadi referensi pengembangan consumer 

decision making style. 

 

 

 

 

 

 

 

 


