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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki demografis yang mengundang minat para pengusaha 

luar negeri maupun dalam negeri yang ingin membuat suatu perusahaan baru 

maupun bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, ini dikarenakan Indonesia 

memiliki jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, ditambah lagi dengan 

komposisi dari  penduduk Indonesia, didominasi oleh penduduk dengan usia yang 

produktif. Jumlah penduduk Indonesia yang bertumbuh setiap tahunnya dan, 

menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bergerak positif setiap 

tahunnya. Oleh karena itu, terciptanya iklim usaha yang baik di Indonesia. 

 

Gambar 1.1Grafik Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2014 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 

 

Gambar 1.1, jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya.  

Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak  252.124.458 jiwa. 
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Gambar 1.2 Grafik Piramida Penduduk Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 

Berdasarkan Gambar 1.2, piramida penduduk di Indonesia menunjukkan jumlah 

penduduk Indonesia dengan usia produktif sangat mendominasi jumlah 

keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia baik pria maupun wanita. 

Berkaitan dengan jumlah penduduk yang banyak dan didominasi oleh usia 

produktif akan membuat suatu iklim usaha yang sangat baik, hal tersebut 

didukung oleh pendapat Armida Alisjahbana Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional, (Tempo, 2014) berpendapat bahwa jumlah penduduk usia produktif 

akan menjadi pendorong peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. 

Berdasarkan fenomena tersebut tercipta suatu peluang usaha bagi para pengusaha 

yang ingin membuat perusahaan di Indonesia maupun masyarakat sendiri yang 

ingin mencoba berwiraswasta. Hal tersebut akan memberi dampak pada 

peningkatan pendapatan per kapita dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Mustika, (2011) bahwa jumlah penduduk merupakan 
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salah satu sumber daya manusia yang potensial untuk memajukan perokonomian 

negara.  

 
Gambar 1.3 Grafik Pendapatan Per Kapita Indonesia Dalam Ribu Rupiah 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2014  

 

Gambar 1.3, menunjukkan pendapatan per kapita dari masayarakat Indonesia yang 

meningkat dari tahun ke tahun sehingga berdampak langsung kepada daya beli 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari masing-

masing individu. 

  Mari Elka Pangestu Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, (Koran 

Sindo, 2014) berpendapat bahwa industri fesyen di Indonesia merupakan salah 

satu industri yang memiliki orang-orang kreatif di dalamnya. Hal inilah yang 

membedakan pekerja di sektor fesyen dengan sektor garmen. Sektor fesyen 

menyerap lapangan kerja sebanyak 3,8 juta orang yang menempati peringkat 

kedua di ekonomi kreatif, perkembangan industri fesyen di Indonesia dapat juga 

dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan fesyen, seperti 
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tumbuhnya gerai-gerai fesyen, penyelenggaraan kegiatan mode tahunan dan 

keterlibatan dalam bursa mode di luar negeri.  

“Pada tahun 2013 industri fesyen tumbuh sebesar 6,4% atau lebih tinggi 

dari pada pertumbuhan nasional 5.7%  dan pertumbuhan keseluruhan 

industri kreatif 5,76%. Pada tahun 2013 nilai 15 subsektor industri kreatif 

sebesar Rp 642 triliun, dimana Rp 181,6 triliun diantaranya adalah fesyen.  

Dengan pertumbuhan 6%. Memperkirakan industri kreatif tahun 2014 akan 

menghasilkan senilai Rp 700 triliun. Sementara itu dari segi ekspor 

industri kreatif pada tahun 2013 mencapai USD 10 miliar atau sekitar Rp 

119 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 8% dari laju pertumbuhan 

ekspor total Indonesia”, (Koran Sindo, 2014). 

 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Fadel Muhamad Menteri Kelautan 

dan Perikanan, (Surabaya Post, 2011) mengatakan bahwa 

“Nilai perdagangan mutiara dunia mencapai Rp12,8 triliun dan Indonesia 

baru mampu mengekspor Rp255 miliar. Produksi mutiara Indonesia 

tercatat menguasai 43% produksi mutiara dunia, dengan total produksi 

sebanyak 12 ton per tahun.”  

 

Ini menunjukkan industri kreatif berkembang positif di Indonesia, yang di 

dalamnya terdapat industri fesyen dan juga industri perhiasan, yang didukung juga 

oleh berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan setiap tahunnya. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka pada tanggal 1 Maret 2012 

didirikan perusahaan yang bernama Kaliste. Nama perusahaan tersebut, dijadikan 

juga sebagai brand. Kaliste memberikan suatu nilai lebih kepada konsumen 

dengan menampilkan desain yang bervariasi dengan harga yang terjangkau mulai 

dari   Rp100.000 - Rp450.000. 
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Gambar 1.4 Grafik Data penjualan projek Kaliste 2012 
Sumber: Data internal Kaliste, 2012 

Tabel 1.1 Data Daftar Harga Perhiasan 

Jenis Barang Kalung Cincin Gelang Anting Bros Set 

Harga (Rp) >100.000  >100.000 >130.000  >110.000 >115.000  >300.000  

Sumber: Data Internal Kaliste, 2014 

Gambar 1.4, menunjukkan data penjualan Kaliste periode 2012. Terlihat 

bahwa pencapaian penjualan sangat fluktuatif dan pada Januari, Juni, Juli, serta 

Desember tidak terdapat penjualan karena perusahaan meretur barang kepada 

supplier. Pemesanan barang baru dilakukan pada saat yang bersamaan dengan 

direturnya barang lama. Penjualan mengalami peningkatan pada bulan tertentu 

ketika Kaliste mengikuti beberapa pameran perhiasan di Surabaya. Tabel 1.1 

memberikan informasi mengenai harga dari produk Kaliste.  

Adapun persaingan yang sangat tinggi di industri perhiasan ini, dimana hal 

tersebut dapat dilihat dari munculnya pemain baru dan pemain lama yang masih 

aktif di industri ini. Penulis melakukan survei awal untuk melihat kompetitor dari 

perusahaan yang bergerak di bidang yang sama yang penulis sedang jalankan, 

yang disajikan dalam Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Data Hasil Survei 

Keterangan  Kaliste Pusaka Pearl And 

Jewellery 

Filadelfia 

Jenis Mutiara Mutiara Air Laut dan 

Tawar 

Mutiara Air Laut Mutiara South 

Sea Pearl 

Harga (Rp) 100.000 - 400.000 Air 

Tawar. 350.000/Gram 

Air Laut 

350.000/ Gram Rp 

350.000/Gram 

Media 

penjualan 

Online dan pameran Toko Toko dan 

pameran 
Sumber: Data Internal Kaliste,2014 

 

Selain dari para kompetitor, di industri ini juga mendapat persaingan dari produk 

pengganti seperti: emas, perak dan tembaga sebagai bahan pengikat dan batu alam 

seperti giok dan batu onix sebagai bahan dasar dari perhiasan tersebut. 

Tabel 1.3 Data Hasil Survei 

Jenis Pengikat Perhiasan Harga (Rp) 

Emas 472.229,18/gram 

Perak 9.000/gram 

Tembaga  60.000 

Sumber: Data Internal Kaliste,2014 

 

 Tabel 1.3 merupakan salah satu hasil survei mengenai bahan dasar sebagai 

pengikat perhiasan, baik mutiara maupun bahan dasar lainnya. Masyarakat lebih 

memilih perhiasan berbahan dasar emas dikarenakan perhiasan emas memiliki 

nilai investasi.  

Tabel 1.4 Data Hasil Survei 

  Harga (Rp) 

Giok 175.000 

Batu onix 175.000 

Sumber: Data Internal Kaliste,2014 
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Tabel 1.4 merupakan hasil dari survei kepada 30 responden yang  

memberikan informasi mengenai beberapa barang yang menjadi substitusi dari 

perhiasan mutiara yang dilihat dari jenis pengikat perhiasan tersebut. 

 
Gambar 1.5 Data Hasil Survei 

Sumber: Hasil Survei Individu,2014 

Gambar 1.5, menunjukkan informasi mengenai barang substitusi perhiasan 

mutiara seperti emas, perak, dan tembaga. Survei awal tersebut memiliki 

gambaran mengenai perhiasan emas yang dominan dimiliki oleh  para responden, 

dikarenakan perhiasan berbahan emas tersebut merupakan salah satu barang yang 

memiliki nilai investasi. 

Salah satu cara untuk memenangkan persaingan di industri perhiasan ini, 

dengan mengetahui segmentasi pasar yang dapat dilihat dari faktor-faktor 

demografis dari konsumen. Menurut Reddy (2010), faktor demografis sangatlah 

penting bagi pelaku bisnis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai perilaku 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk berdasarkan 

apa,bagaiman,dimana, dan kapan.  Menurut Kotler dan Kevin Lance (2008) dalam 

Yahya (2011) “terdapat dua kelompok variabel utama yang digunakan secara luas 
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untuk melakukan segmentasi pasar konsumen, dimana salah satu kelompok 

tersebut ialah variabel demografis”.  

Berdasarkan paparan dari para ahli di atas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa faktor demografis memiliki peranan penting bagi perusahaan 

dikarenakan dapat membuat suatu perancangan strategi pemasaran yang terperinci 

melihat dari yang dimiliki oleh konsumen dari perusahaan tersebut, faktor 

demografis memiliki keterkaitan erat dengan perilaku pembelian konsumen.   

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis meneliti “Faktor 

Demografis dalam Perilaku Pembelian Implusif Perusahaan Kaliste”. 

12. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini 

adalah bagaimana faktor demografis dalam perilaku pembelian implusif pada 

Perusahaan Kaliste?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor demografis dalam  

perilaku pembelian implusif Perusahaan Kaliste. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Berikut adalah pemaparannya: 

1. Penelitian ini memiliki manfaat teorits, dimana diharapkan penelitian ini 

mampu menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan faktor 

demografis dalam perilaku pembelian impulsif konsumen. Penelitian ini 
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diharapkan juga mampu menjadi sumber referensi yang optimal bagi 

penelitian lain di masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini memiliki manfaat praktis, dimana diharapkan Kaliste dapat 

mengetahui upaya yang tepat untuk mempengaruhi perilaku pembelian 

impulsif konsumen, serta mampu mendapatkan keuntungan bagi 

perusahaan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


