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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi global pada era modernisasi sudah mengalami 

kemajuan yang signifikan dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

serta sudah banyak berbagai kerja sama dengan antar negara didunia yang 

menguntungkan bagi para pelaku bisnis dan juga dengan kerjasama tersebut dapat 

memperluas jaringan bisnis. Untuk dapat mempertahankan dan memenangi 

persaingan tersebut setiap perusahaan harus dapat menganalisa apa yang 

diinginkan konsumen, sehingga dapat menawarkan jasa sesuai dengan harapan 

konsumen dan membuat strategi yang dapat menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian jasa yang ditawarkan.  

Saat ini kebutuhan akan jasa percetakan semakin dicari keberadaannya, 

terutama oleh para pelaku bisnis dan pengusaha yang membutuhan jasa 

pembuatan media promosi untuk produk barang dan jasanya. Disamping itu juga 

dunia pemerintahan dan organisasi tertentu sangat membutuhkan jasa percetakan 

guna mengkomunikasikan bisnisnya. Dengan menggunakan jasa percetakan maka 

para pembisnis akan mendapatkan hasil yang bagus, karena dunia percetakan pada 

saat ini sudah menggunakan alat-alat yang modern, mesin berteknologi mutakhir 

dan juga didukung oleh tenaga ahli yang profesional.  

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan harus dapat memberikan jasa 

yang baik untuk menarik konsumen dalam melakukan pembelian. Maka dari itu 

dalam melakukan Keputusan Pembelian yang dilakukan konsumen terhadap suatu 
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jasa konsumen akan memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan untuk 

membeli atau tidak terhadap jasa pada PT. Buana Raya Lestari. Dalam melakukan  

keputusan pembelian konsumen akan mengetahui lebih lanjut dari manfaat suatu 

jasa yang telah dibeli. Bagi perusahaan keberhasilan dalam bisnis tidak hanya 

dinilai dari seberapa banyak konsumen yang diperoleh tetapi yang terpenting 

adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan konsumen tersebut. Maka dari 

itu perusahaan dalam mencari simpati konsumen melalui peningkatan suatu 

kualitas jasa dan meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian. 

Mempelajari prilaku pasca pembelian merupakan cara yang efektif untuk 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa yang telah dibelinya 

sehingga perusahaan lebih terbantu dalam menentukan strategi berikutnya. Tahap 

proses pengambilan keputusan pasca pembelian dimana konsumen mengambil 

tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen tersebut.  

Konsumen hidup dalam sebuah lingkungan yang kompleks, keputusan 

konsumen dalam membeli sebuah jasa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

dalam diri sendiri maupun dari luar lingkungan. Faktor psikologis adalah faktor 

yang berpengaruh didalamnya dan merupakan cara yang digunakan untuk 

perasaan mereka, mengumpulkan data, dan menganalisa informasi, merumuskan 

fikiran dan pendapat dalam mengambil tindakan Pada dasarnya  psikologis 

merupakan faktor yang yang ada pada jiwa seseorang. 

Bagi perusahaan harus lebih memperhatikan kebutuhan konsumen. dengan 

memenuhi kebutuhan konsumen maka perusahaan dapat mencapai keberhasilan 
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usahanya. Salah satu kebutuhan yang diinginkan konsumen adalah layanan jasa 

yang baik agar dapat menarik konsumen dan dapat memberikan sesuai dengan 

keinginan konsumen sehingga konsumen berpandangan baik terhadap perusahaan.  

. Selain faktor psikologis ada hal lain yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan yaitu membangun citra perusahaan yang baik dimata konsumen. 

karena dengan citra yang baik maka konsumen akan percaya untuk menggunakan 

jasa pada perusahan yang dilihat baik. citra perusahaan adalah kesan atau suatu 

gambaran dari sebuah perusahaan dimata para konsumen yang terbentuk 

berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka sendiri. Untuk itu sebuah citra 

sangan diperlukan untuk perusahaan.  

PT. Buana Raya Lestari merupakan divisi usaha jasa percetakan yang 

menawarkan kepada masyarakat layanan penuh untuk cetak komersial mulai dari 

desain hingga barang jadi. PT. Buana Raya Lestari terdiri dari beberapa unit 

utama mulai dari unit graphic design hingga unit produksi offset unit finishing 

produk, dengan nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

503/169/PK/VI/BPMPT/2014.  

Berdasarkan Hasil penjajagan melalui Observasi yang peneliti lakukan 

dengan konsumen pada PT. Buana Raya Lestari ditemukan permasalahan dalam 

keputusan pembelian bahwa konsumen mengalami permasalahan dalam 

penggunaan pasca pembelian, dimana konsumen tidak melakukan pembelian 

ulang umtuk pembuatan jasa pada PT. Buana Raya Lestari karena tidak dapat 

memenuhi keinginan konsumen. Dapat dilihat dari pengguna jasa yang setiap 

bulannya mengalami penurunan melalui jumlah konsumen sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Pengguna Jasa PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi 2017 

 

 
Sumber PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi 

 

 

Permasalah yang terjadi pada PT. Buana Raya Lestari diduga disebabkan 

oleh faktor psikologis konsumen dimana konsumen mendapatkan pengalaman 

sebelumnya yang tidak memuaskan dalam hasil akhir produk desain yang tidak 

sesuai keinginan konsumen. Hal ini juga diduga disebabkan karena Corporate 

Image tentang reputasi perusahaan yang menurun karena konsumen merasakan 

perusahaan tidak dapat memberikan layanan secara maksimal dan kurang cepat 

tanggapnya dalam menanggapi keluhan konsumen sehingga membuat reputasi 

perusahaan menjadi menurun. Dua Faktor tersebut menjadi penyebab keputusan 

pembelian konsumen setiap bulannya mengalami penurunan.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menarik judul “Pengaruh faktor psikologis dan Corporate 

Image terhadap keputusan Pembelian Konsumen pada PT. Buana Raya 

Lestari Kota Sukabumi”  

1.2   Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat 

diidentifikasikan bahwa timbulnya permasalan ada pada penggunaan pasca 

pembelian, dimana konsumen tidak melakukan pembelian ulang umtuk 

pembuatan jasa pada PT. Buana Raya Lestari karena tidak dapat memenuhi 

keinginan konsumen.. Hal tersebut karena faktor psikologis konsumen dimana 

kepercayaan konsumen yang kurang  untuk menggunakan jasa desain jadi ataupun 

belum jadi pada PT. Buana Raya Lestari. Selain itu konsumen mendapatkan 

pengalaman sebelumnya yang tidak memuaskan dalam hasil akhir produk yang 

sudah didesain seperti desain yang tidak sesuai keinginan konsumen. Hal ini juga 

disebabkan karena Corporate Image tentang identitas perusahaan yang kurang 

daya tarik dan konsumen melihat perusahaan tidak dapat memberikan layanan 

secara maksimal seperti sikap perusahaan yang kurang cepat dalam menanggapi 

permintaan maupun keluhan konsumen. 
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1.2.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

yaitu : 

1.2.2.1  Bagaimana Faktor psikologis Konsumen pada PT. Buana Raya Lestari 

Kota Sukabumi ? 

1.2.2.2  Bagaimana Corporate image pada PT. Buana Raya Lestari Kota  

Sukabumi ? 

1.2.2.3 Bagaimana keputusan pembelian pengguna jasa pada PT. Buana Raya 

Lestari Kota Sukabumi? 

1.2.2.4 Seberapa besar pengaruh Faktor psikologis dan Corporate Image terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada PT. Buana Raya Lestari Kota 

Sukabumi ? 

1.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai: 

1.3.3.1 Untuk mengetahui faktor psikologis konsumen pada PT. Buana Raya 

Lestari Kota Sukabumi 

1.3.3.2 Untuk mengetahui corporate image pada PT. Buana Raya Lestari Kota 

Sukabumi. 

1.3.3.3 Untuk mengetahui Keputusan Pembelian konsumen pada PT. Buana Raya 

Lestari Kota Sukabumi.   
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1.3.3.4 Untuk mengetahui pengaruh Faktor psikologis dan corporate image 

terhadap Keputusan Pembelian konsumen pada PT. Buana Raya Lestari 

Kota Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1  Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan serta memberikan kontribusi berupa pemikiran, 

pengetahuan, gambaran dan sebagai bahan informasi dalam bidang manajemen 

pemasaran terutama yang berfokus pada pembahasan faktor psikologis dan 

corporate image serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

konsumen pengguna jasa pada PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi. Penelitian 

ini juga dilakukan sebagai salah satu penerapan ilmu yang diperoleh pada 

Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2  Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terutama 

mengenai bidang pemasaran juga untuk mengaplikasikan teori yang telah peneliti 

pelajari dan fahami selama perkuliahan mengenai perkembangan ilmu 

Administrasi sehingga dapat diaplikasikan dengan baik dan benar. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

serta perusahaan mendapatkan informasi dan masukan untuk perusahaan agar 
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dapat memecahkan suatu masalah dan mengetahui apa yang harus diperbaiki dan 

perusahaan dapat lebih memahami terutama pemahaman tentang faktor psikologis 

dan corporate image terhadap keputusan Pembelian. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan kajian dan deskripsi 

bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang serupa disamping itu dapat 

memberikan informasi, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pemasaran dan 

prilaku konsumen.  

1.4   Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi 

yang berlokasi di Jln. Otto Iskandardinata No. 112C-F Sukabumi, Jawa Barat, 

Indonesian. 

1.4.2 Lamanya penelitian  

Adapun lamanya penelitian yang dilakukan selama kurun waktu Enam 

bulan, yaitu terhitung dari bulan Februari 2018-Juli 2018. Selama kurun waktu 

tersebut, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari persiapan-

persiapan sampai dengan pengujian. Namun sampai saat ini masih dalam tahap 

penjajakan dan pengumpulan data. 


