
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan manusia akan selalu ada bahkan meningkat. Apalagi di era sekarang 

ini, kebutuhan justru semakin besar dan bertambah. Kebutuhan manusia yang 

semakin meningkat ini membuat semakin besar pula keinginan manusia untuk 

melengkapi kebutuhan tersebut. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan ini 

adalah dengan cara belanja. Belanja erat kaitannya dengan para wanita. Wanita 

terkenal sulit lepas dari dunia belanja, ditambah lagi marketer yang semakin pintar 

untuk menarik perhatian para wanita untuk membeli produk mereka. Huddleston dan 

Minahan (2011),  menyatakan bahwa wanita justru menganggap kegiatan berbelanja 

sebagai salah satu urusan yang paling penting bagi mereka, oleh karena itu mereka 

akan sangat serius ketika berbelanja. Pada dasarnya wanita memiliki sifat menikmati 

kegiatan berbelanja. Oleh karena itu, tidak heran jika wanita tidak dapat lepas dari 

kegiatan belanja.  

Menurut Dina (2015), wanita selalu memiliki kelemahan untuk menahan diri 

dalam belanja. Wanita selalu memiliki sejuta alasan dan pertimbangan untuk membeli 

suatu barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Pine (dalam Sachiko, 2014) 

menyebutkan 79% wanita menganggap belanja dapat memberikan hiburan. Dorongan 

yang kuat untuk berbelanja merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wanita untuk 

melawan emosi negatif yang disebabkan oleh perubahan hormon. Berbelanja dapat 

dikatakan sebuah sebuah bentuk relaksasi dalam otak wanita. Wanita memiliki 



beberapa pertimbangan ketika akan membeli barang. Wanita juga teliti ketika akan 

memilih barang yang akan dibelinya (Abibich, 2003). Meskipun teliti, wanita sering 

kali mengalami kebingungan dalam memilih barang ketika berbelanja. Perilaku 

memilih tersebut disebut dengan consumer decision making style yang memiliki arti 

karakteristik orientasi mental konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

(Sproles & Kendall, 1986). 

Dilihat dari segi status, wanita terbagi menjadi dua yaitu wanita menikah dan 

wanita belum menikah. Agustina (dalam Kompasiana, 2014) mengatakan bahwa 

wanita menikah memiliki pengeluaran yang besar. Mereka memiliki pengeluaran 

yang besar, karena sudah memiliki tanggungan keluarga yang lainnya. Tanggungan 

tersebut dapat berasal dari dirinya sendiri dan juga berasal dari anggota keluarga 

lainnya. Apalagi jika sudah memiliki tanggungan anak, pengeluaran akan semakin 

meningkat. Wanita yang telah menikah memiliki beban keluarga yang lebih berat 

dibandingkan wanita yang belum menikah, sehingga mereka akan lebih 

memperhitungkan keadaan keuangan mereka (Santrock, 2002). Suhartanto (2008) 

mengatakan bahwa wanita seringkali menjadi penentu pengambilan keputusan dalam 

sebuah keluarga.  

Chris (2013) menyatakan wanita menikah dapat dibagi menjadi wanita karier atau 

ibu rumah tangga. Wanita karier akan lebih memprioritaskan urusan karier 

dibandingkan kebutuhan lainnya. Wanita karier justru dianggap wanita selektif, 

mereka lebih jeli dan teliti ketika mengambil keputusan dalam pembelian sebuah 

produk. Wanita karier memprioritaskan kebutuhan dari pada hanya sekedar gengsi 



atau mengikuti trend.  Kebanyakan wanita karier mengetahui susahnya mendapatkan 

penghasilan sendiri sehingga mereka akan memprioritaskan barang yang benar-benar 

mereka butuhkan. Sedangkan ibu rumah tangga akan lebih memprioritaskan 

kebutuhan suami dan anak-anaknya. Ketika membeli barang, mereka akan membeli 

lebih dari satu untuk keluarganya. Misalnya ketika akan membeli minum, ibu rumah 

tangga tidak hanya membeli minum untuk dirinya, tetapi juga akan membelikan 

minum untuk suami dan anak-anaknya. Dibalik itu, ibu rumah tangga juga 

mempertimbangkan keadaan finansial dari keluarganya sehingga pengeluaran akan 

terbatas sesuai dengan finansial. Suhartanto (2008) menyebutkan di jaman sekarang 

ini, ibu juga berkontribusi dalam pendapatan keluarga. Hal tersebut berakibat pada 

semakin besarnya pengaruh istri dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

keluarga. 

Dalam pembelian, wanita menikah dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain 

brand loyal, price consciousness, dan confused by overchoice (Suhartanto, 2008). 

Brand loyal diartikan bagi para konsumen yang memiliki satu brand yang menjadi 

brand favoritnya, price consciousness diartikan bagi para konsumen yang sangat 

mempertimbangkan masalah harga ketika berbelanja, sedangkan confused by 

overchoice diartikan bagi para konsumen yang akan mengalami kebingungan untuk 

memilih suatu produk ketika dihadapkan dengan berbagai informasi atau pilihan yang 

ada. Suhartanto (2008), menyebutkan bahwa wanita menikah yang berperan sebagai 

ibu akan sering mengalami kebingungan dengan banyak pilihan produk. Sebenarnya 

bukan hanya bingung dengan banyak pilihan produk tetapi bingung karena banyak 



yang ikut memilih, seperti anak dan suaminya. Anggota keluarga ini juga ikut 

memberikan pilihan, oleh karena itu peran ibu akan semakin bingung dalam 

menentukan pilihan. Wanita bekerja yang juga adalah seorang ibu, dalam berbelanja 

juga sangat mementingkan harga, karena jika berbelanja berlebihan akan 

mempengaruhi finansial keluarga. Wanita bekerja menikah juga sering kali 

terpengaruh oleh kebiasaan dari brand yang mereka pakai. Sekalinya sudah terbiasa, 

mereka akan percaya hanya dengan satu brand itu saja.  

Peneliti melakukan wawancara langsung pada salah seorang wanita bekerja yang 

menikah berusia 38 tahun yang memiliki 3 orang anak. Berikut adalah petikan 

wawancaranya : 

“Ketika sudah menikah, ya sebagai ibu harus memikirkan kebutuhan yang lain 

juga. Sekarang sudah ga bisa belanja untuk kebutuhan sendiri saja. Kalau mau 

belanja, juga harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya, awal 

tahun ini saya sudah berlibur dan mengeluarkan uang cukup banyak, berarti 

harus mengumpulkan uang dulu kalau mau liburan lagi. Apalagi tanggungan 

saya ada 3 anak.,” (A, wanita 38 tahun; komunikasi pribadi, 9 Oktober 2015). 

 

Ketika seorang wanita telah menikah dan memiliki tanggungan anak, dia tidak 

dapat lagi memikirkan kebutuhan seorang diri saja. Seperti yang tampak pada hasil 

wawancara diatas, ketika belanja wanita ini memiliki banyak pertimbangan. 

Pertimbangan yang nampak pada hasil wawancara diatas berupa pertimbangan 

mengenai harga ketika akan membeli suatu barang. Subjek akan membeli barang 

yang sesuai dengan keadaan finansialnya. Menurut tipe consumer decision making 

style, wanita ini dapat digolongkan ke dalam tipe price consciousness, dimana tipe 

konsumen ini akan sangat mempertimbangkan masalah harga yang sesuai dengan 



keadaan finansialnya. Harga yang paling rendah atau harga murah biasanya menjadi 

pilihan utamanya. 

 Peneliti juga telah melakukan wawancara langsung pada salah seorang wanita 

bekerja menikah berusia 30 tahun dan memiliki 1 orang anak. Hasil wawancara ini 

memiliki hasil yang bertolak belakang dengan wawancara yang telah dilakukan 

sebelumnya. Berikut adalah petikan wawancaranya : 

“Saya bekerja bukan hanya untuk membantu pendapatan keluarga aja sih.. tapi 

supaya saya sendiri juga memiliki penghasilan yang bisa saya tabung sendiri. 

Dengan uang penghasilan pribadi, saya jadi bisa belanja barang-barang 

kesukaan saya tanpa harus meminta uang dari suami. Saya sendiri menyadari 

bahwa kebutuhan pribadi saya itu macem-macem.. jadi supaya kebutuhan 

terpenuhi, ya saya mencari penghasilan sendiri. Untuk kebutuhan anak, ya 

bukan berarti hanya uang dari suami aja, tetep ada juga dari saya, tetapi ada 

bagiannya masing-masing.” (DY, wanita 30 tahun; komunikasi pribadi, 21 

Oktober 2015). 

 

Hasil wawancara tersebut berbeda dengan wawancara sebelumnya. Wanita 

menikah bekerja ini memiliki tabungan yang berasal dari penghasilan kerjanya 

sendiri. Penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. 

Menurutnya, dia memiliki kebutuhan yang beragam dan dengan memiliki 

penghasilan sendiri berarti dia dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

Peneliti melakukan wawancara lanjutan untuk menggali informasi lebih dalam lagi, 

berikut adalah petikan wawancaranya : 

“Kebutuhan saya itu ya nggak selalu ada sih, ya namanya juga wanita banyak 

kebutuhan tapi kan nggak tiap hari juga. Biasanya kalau lagi nge-mall, liat 

barang yang dirasa perlu dan kebetulan emang barang yang aku punya habis ya 

aku beli. Aku lebih nganggep shopping itu sebagai hiburan aja, refreshing dari 

kepenatan hehehe..” (DY, wanita 30 tahun; komunikasi pribadi, 2 November 

2015). 



 

Lanjutan wawancara dengan DY ini membuat peneliti memiliki asumsi bahwa 

kegiatan belanja yang dilakukan oleh DY ini hanya untuk hiburan saja. Kegiatan 

belanja yang dilakukan DY bukan belanja rutin, melainkan belanja untuk kebutuhan 

yang non-rutin. Menurut tipe consumer decision making style , DY dapat 

digolongkan ke dalam tipe recreational shopping, dimana tipe konsumen ini 

menganggap belanja hanyalah sebuah kesenangan untuk dilakukan. Belanja juga 

dapat digolongkan untuk kegiatan yang membuang waktu  selagi melepas kejenuhan.  

Beberapa peneliti telah mengulas gambaran consumer decision making style 

dilengkapi dengan delapan aspek pendukung. Hasil penelitian sebelumnya 

menyatakan bahwa wanita bekerja menikah tergolong dalam kategori brand loyal, 

price consciousness dan confused by overchoice (Suhartanto, 2008). Namun peneliti 

ingin mengetahui lebih jauh lagi gambaran consumer decision making style yang 

dimiliki wanita bekerja yang telah menikah. Peneliti melakukan penelitian ini secara 

deskriptif supaya dapat menjelaskan gambaran yang lebih fokus pada wanita bekerja 

menikah didukung dengan delapan aspek consumer decision making style. Wanita 

bekerja menikah tentu memiliki cara tersendiri untuk membelanjakan uangnya dan 

cara memutuskan dalam pembelian suatu barang. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan kembali meskipun sudah banyak 

penelitian yang membahas mengenai consumer decision making style pada wanita 

menikah bekerja. Meski banyak penelitian yang telah dilakukan, hasilnya masih 

terlalu meluas dan belum jelas aspek tertinggi atau yang paling kuat  yang sebenarnya 



dimiliki oleh wanita bekerja menikah. Salah satu hasil dari penelitian terdahulu  yang 

dilakukan oleh Suhartanto (2008) menyebutkan bahwa wanita menikah bekerja 

memiliki karakteristik confused by overchoice dan brand loyal. Kedua aspek ini 

merupakan dua aspek yang bertolak belakang. Confused by overchoice berarti tipe 

konsumen yang masih sering dibingungkan oleh berbagai pilihan produk yang 

ditawarkan pada saat berbelanja, sedangkan brand loyal berarti tipe konsumen yang 

sudah memiliki satu brand kepercayaan ketika berbelanja dan  mereka tidak akan 

dibingungkan lagi oleh brand atau pilihan produk yang ditawarkan. Hasil penelitian 

yang sudah ada masih terlalu luas dan belum menggambarkan karakteristik tertinggi 

yang dimiliki oleh wanita bekerja. Penelitian ini dilakukan kembali dengan tujuan 

mengetahui urutan karakteristik yang dimiliki oleh wanita bekerja menikah. 

Penelitian ini juga berguna bagi wanita bekerja menikah agar mengetahui sebenarnya 

karakteristik pengambilan keputusan berbelanja apa yang dimiliki dalam dirinya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran consumer decision making style pada karyawati yang sudah  

menikah di perusahaan X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran consumer decision 

making style pada karyawati yang sudah menikah di perusahaan X. 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu psikologi, khususnya 

psikologi konsumen yang berkaitan dengan gambaran consumer decision making 

style pada karyawati yang sudah menikah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi wanita bekerja 

Memberikan wawasan dan masukan mengenai gambaran consumer 

decision making style pada karyawati menikah sehingga dapat menjadi 

acuan untuk wanita menikah mengantisipasi keputusan pembelian 

sebelum membeli sebuah produk atau jasa.  

2. Bagi perusahaan yang memiliki karyawati sudah menikah 

Memberikan wawasan dan masukan mengenai gambaran consumer 

decision making style pada karyawati menikah sehingga dapat membantu 

dan memberi masukan pengaturan finansial yang ditujukan kepada wanita 

bekerja menikah. 

 

 

 

 



 


