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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sabun merupakan sediaan yang terdiri dari asam lemak yang berasal dari 

minyak nabati maupun hewani berbentuk padat, lunak atau cair, dan berbusa 

(Hambali, 2005). Sabun merupakan suatu hasil produk industri yang digunakan 

sebagai pembersih dan pencuci kotoran pada tubuh manusia. Sabun pertama kali 

ditemukan oleh orang Mesir kuno beberapa ribu tahun yang lalu. Keragamannya 

terlihat pada jenis, wangi, warna dan manfaat. 

 Berusaha tetap bersih dan sehat merupakan kategori membersihkan 

seluruh anggota badan atau mandi secara teratur. Kenyataan sehari-hari 

memperlihatkan bahwa kebutuhan mandi memakai sabun mandi merupakan ciri 

manusia modern. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin tinggi pula 

tingkat kesadaran akan kebersihan dan pada akhirnya semakin tinggi pula tuntutan 

kebutuhan masyarakat terhadap sabun mandi. 

Meningkatnya permintaan masyarakat sebagai konsumen sabun mandi 

menyebabkan sabun mandi merupakan salah satu bisnis yang sangat 

menguntungkan. Hal inilah yang menyebabkan industri sabun mandi tumbuh 

subur di Indonesia, dimana tercatat telah ada 82 perusahaan pembuat sabun mandi 

(Swasembada dalam Ali, 2013). Sabun mandi dibagi menjadi dua jenis yaitu 

sabun mandi padat dan sabun mandi cair. 



Salah satu jenis sabun yang cukup diminati yaitu sabun cair. Permintaan 

sabun cair cendrung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini 

disebabkan karena sabun cair memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih praktis, 

higienis dan ekonomis. Sabun cair efektif untuk mengangkat kotoran larut air atau 

kotoran larut lemak yang menempel pada permukaan kulit (Watkinson, 2000). 

Keberadaan sabun mandi cair mendapat respon yang relatif baik dari masyarakat 

umum. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat untuk menggunakan 

sabun mandi cair. Dalam pengembangan produk sabun mandi cair menjadi pilihan 

bagi banyak konsumen sebagai alat pembersih yang sekaligus memperindah kulit. 

Penelitian ini berfokuskan pada produk sabun cair Shinzu’i. 

Shinzu’i Body Cleanser merupakan sabun cair yang membuat kulit bersih, 

efektif mencerahkan kulit secara alami. Sabun cair dengan keharuman bunga-

bunga Jepang yang tetap akan meninggalkan keharuman mewah pada tubuh 

setelah mandi. Digunakan dengan cara dituangkan ke telapak tangan atau shower 

puff untuk busa yang lebih banyak dan dapat membersihkan dan memutihkan 

kulit dengan pemakaian teratur (Windasari, Pratiwi dan Yusriana, 2017). Shinzu’i 

Body Cleanser mengandung Herba Matsu Oil, Natural Whitening Extract yang 

diekstrak dari tumbuhan Matsutake Jepang. Berkhasiat membantu pembentukan 

melanin yang tidak berwarna sehingga kulit menjadi lebih cerah dan terlindung 

dari sinar UV. Dengan kandungan Extract Bunga Sakura berfungsi untuk 

regenerasi sel kulit sehingga kulit tampak lebih bening dan kenyal. 

Sabun mandi cair sudah banyak beredar di pasar dengan berbagai macam 

merek. Hal ini dapat menyebabkan tingkat persaingan yang ketat baik 



menyangkut pembelajaran maupun keyakinan konsumen dalam melakukan 

pembelian sabun mandi cair. Untuk itu perlu dilakukan inovasi baik dalam hal 

membaca, diskusi, pengamatan, proses berpikir, pengetahuan, opini dan rasa 

emosional. Di lain pihak konsumen lebih bebas memilih produk yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya, namun kebebasan ini dapat menyebabkan 

sikap konsumen yang positif dan negatif terhadap keputusan pembelian produk 

yang ditawarkan (Ali, 2013). 

Tingginya tingkat persaingan produk  dipasar mendorong konsumen untuk 

bertindak secara selektif dalam memilih dan membuat keputusan pembelian 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hal tersebut menuntut para 

pengusaha untuk dapat memahami perilaku konsumennya dalam menentukan 

keputusan pembelian terhadap suatu produk agar perusahaan mereka dapat 

bertahan dan memenangkan persaingan usaha. Perusahaan dituntut untuk 

memenangkan persaingan dengan cara mendapatkan pelanggan sebanyak-

banyaknya serta juga mempertahankan pelanggan yang sudah dimiliki agar terus 

loyal. Faktor psikologis seperti pembelajaran dan keyakinan sangat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian merupakan sebuah pendekatan penyelesaian 

masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan 

dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

tingkah laku pasca pembelian (Swastha, 2008). 



Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan oleh penjual. Setiap hari konsumen mengambil berbagai 

keputusan mengenai setiap aspek kehidupan sehari-hari. Tetapi, kadang 

mengambil keputusan ini tanpa memikirkan bagaimana mengambil keputusan dan 

apa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini. Jika konsumen 

mempunyai pilihan antara melakukan pembelian dan tidak melakukan pembelian, 

maka konsumen tersebut berada dalam posisi untuk mengambil keputusan. 

Sebaliknya, jika konsumen tidak mempunyai alternatif untuk memilih dan benar-

benar terpaksa melakukan pembelian, maka keadaan ini bukanlah suatu keputusan 

(Schiffman dan Kanuk, 2008). Keputusan pembelian atau tidak membeli 

merupakan bagian dari unsur yang melekat pada diri individu konsumen yang 

disebut behavior dimana ia merujuk kepada tindakan fisik yang nyata dapat 

dilihat dan diukur oleh orang lain. 

Pembelian konsumen sebenarnya bukanlah hanya merupakan satu 

tindakan saja, melainkan terdiri dari beberapa tindakan melalui tahapan konsumen 

memilih produk, menganalisa, merasakan dan memutuskan (Kotler dan 

Amstrong, 2006). Memilih produk sabun cair biasanya konsumen melakukan 

perbandingan antara produk sabun cair satu dengan yang lain sesuai kebutuhan 

dan keinginannya, konsumen mulai menganalisa dari informasi-informasi yang 

diterima mengenai produk sabun cair yang ditawarkan, dari sekian produk sabun 

cair konsumen mulai merasakan bahwa ada salah satu yang sesuai dengan 



kebutuhannya dan kemudian konsumen memutuskan untuk membeli produk 

sabun cair tersebut. 

Keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko yang terpikirkan. 

Besarnya resiko yang dipikirkan berbeda-beda menurut besarnya uang yang 

dipertaruhkan, besarnya ketidak pastian atribut, dan besarnya kepercayaan diri 

konsumen (Kotler dan Keler, 2009). Pemasar perlu mengenalkan bahwa produk 

sabun cair Shinzu’i sangat baik digunakan agar para konsumen loyal terhadap 

pembelian produk sabun cair tersebut. Apabila konsumen sudah loyal terhadap 

produk sabun cair itu otomatis tingkat penjualan meningkat sehingga pemilik 

produk sabun cair mendapatkan keuntungan dan disisi lain diuntungkan dengan 

adanya interaksi pembelian dari konsumen itu sendiri. Agar terjadi pembelian 

ulang terhadap produk sabun cair Shinzu’i maka pemasar perlu memberikan 

pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan proses belajar konsumen dimana seseorang 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian yang akan mereka terapkan 

pada perilaku yang akan datang. Istilah pembelajaran meliputi total pembelajaran 

dari yang sederhana sampai penyelesaian masalah yang komplek. Proses yang 

terus menerus berkembang dan berubah karena adanya pengetahuan-pengetahuan 

yang baru diperoleh yang mungkin dapat di dapat dari membaca, diskusi, 

pengamatan, dan berpikir atau dari pengalaman yang di alami sendiri (Schiffman 

dan Kanuk, 2008). Pembelajaran sabun cair berdampak pada keputusan 

pembelian, pembelajaran dapat mempengaruhi pengetahuan yang baru diperoleh 

yang mungkin didapat dari membaca, dari diskusi, dari pengalaman, dan dari 



proses berpikir atau dari pengalaman yang dialami sendiri. Baik pengetahuan 

yang baru diperoleh tentang produk sabun cair maupun pengalaman pribadi yang 

berlaku sebagai umpan balik bagi individu dan memberikan dasar bagi perilaku 

yang akan dating dalam situasi yang sama. 

Menurut Supriyanti dan Soejono (2013) keputusan pembelian didasarkan 

pembelajaran berpengaruh positif, pembelajaran yang didapat sesuai pengalaman 

dan manfaat konsumen atas produk yang digunakan apakah baik atau tidak dan 

semakin tinggi pembelajaran para konsumen maka akan semakin meningkatkan 

keputusan pembelian terhadap sabun cair. 

Pembelajaran konsumen terhadap sabun cair lebih terbentuk karena 

pengalaman diri sendiri sehingga apabila pengalaman yang didapat merupakan 

pengalaman yang baik dan informasi yang disampaikan juga baik maka akan 

menarik perhatian konsumen untuk selalu berkeinginan melakukan pembelian 

sabun cair. Konsumen melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain yang 

memberikannya efek positif terhadap perilakunya. Dalam pendekatan ini, individu 

mengamati perilaku orang lain dan seolah-olah menjadi orang yang diamatinya. 

Pembelajaran cenderung terjadi bukan karena pengalaman langsung dirinya. 

Pengamatan terhadap orang lain yang memperoleh manfaat dari menggunakan 

sabun cair dapat mendorong seorang individu untuk juga menggunakan produk 

yang sama (Fredereca dan Chairy, 2010). Disamping pembelajaran yang 

mendasari seseorang melakukan keputusan pembelian yaitu keyakinan.  

Engel (2001) mengemukakan bahwa keyakinan konsumen merupakan 

suatu bentuk subyektif mengenai hubungan antara dua produk atau lebih 



berdasarkan pada pengetahuan konsumen akan produk. Keyakinan konsumen 

menggambarkan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen mengenai objek, 

atribut, serta manfaat yang ada untuk dimiliki. 

Keyakinan konsumen terhadap produk sabun mandi cair memiliki 

keyakinan yang berbeda terhadap manfaat dari sabun mandi tersebut. Hal ini 

tentunya tidak terlepas dari informasi yang mereka terima tentang segala hal yang 

berkaitan dengan atribut masing-masing produk. Selain itu, hasil evaluasi 

konsumen terhadap produk sabun mandi cair juga relatif berbeda. Ada diantara 

konsumen yang lebih suka menggunakan sabun mandi cair karena tertarik dengan 

aroma produk tersebut. Disisi lain juga ada diantara konsumen yang menyatakan, 

sabun mandi cair juga selain menjamin kebersihan kulit juga dapat sebagai 

pengganti deodoran dan menghilangkan bau badan. 

Keyakinan didefinisikan sebagai harapan konsumen bahwa penyedia dapat 

dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya (Fredereca & Chairy, 2010). 

Keyakinan atau kepercayaan pelanggan merupakan respons pelanggan terhadap 

evaluasi ketidak sesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja aktual produk 

dalam pemakaiannya.  

Keyakinan membeli sabun cair berdampak pada keputusan pembelian, 

keyakinan dapat mempengaruhi konsumen melalui apa yang telah dilihat atau apa 

yang telah diketahui berdasarkan suatu ide atau gagasan mengenai informasi yang 

benar tentang produk yang ditawarkan (Zuraida dan Chasanah,2001). 

Menurut Maliakay dan Raharja (2011) keputusan pembelian didasarkan 

keyakinan berpengaruh positif, Keyakinan yang didapatkan ketika konsumen 



merasa yakin atas produk yang ditawarkan dan kepercayaan konsumen terhadap 

sebuah merek atau produk yang telah digunakan apabila ekspetasi sesuai dengan 

realita yang didapat. 

Keyakinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian dikarenakan keyakinan konsumen yang suka terhadap suatu produk 

cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk memilih dan membeli produk 

yang disukainya. Keinginan masyarakat untuk membeli produk sabun mandi cair 

tentunya tidak terlepas dari keyakinan mereka terhadap produk dan hasil evaluasi 

yang dilakukan terhadap informasi yang mereka peroleh. Adapun beberapa hasil 

penelitian terdahulu sebagai jurnal pendukung dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian Syafirah, Mananeke dan Rotinsulu (2017) menyatakan 

faktor budaya, sosial, dan psikologi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk pada holland bakery manado sedangkan faktor pribadi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk pada holland 

bakery manado. 

Hasil penelitian Fauzie, Yulianto dan Sunarti (2016) menyatakan faktor 

motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian kfc cabang mall olympic garden malang tetapi 

faktor keyakinan dan sikap lebih memiliki pengaruh yang paling kuat atau 

dominan terhadap keputusan pembelian kfc cabang mall olympic garden malang 

karena hasil uji t menunjukan keyakinan dan sikap memiliki koefisien beta lebih 

besar dibandingkan dengan faktor lainnya. 



Hasil penelitian Retor (2014) menyatakan faktor motivasi, persepsi, 

pembelajaran, keyakinan dan sikap berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada pt.conbloc indonesia surya manado. 

Hasil penelitian Khairani (2018) menyatakan pengaruh citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk mie samyang 

kepada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas sumatera utara 

sedangkan keamanan pangan tidak berpengaruh signifikan karena betanya lebih 

kecil dan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 tetapi diteliti secara bersamaan atau 

simultan pengaruh brand image dan keamanan pangan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk mie samyang kepada mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis universitas sumatera utara medan. 

Hasil penelitian Rares dan Jorie (2015) menyatakan pengaruh harga dan 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

di bengkel gaoel store manado town square sedangkan promosi, lokasi dan citra 

merek tidak berpengaruh signifikan karena nilai alpha cronbach dari tiga faktor 

lebih banyak dari 0,6 tetapi diteliti secara bersamaan atau simultan pengaruh 

harga, promosi, lokasi, citra merek dan kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen di toko bengkel gaoel manado city 

square. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dengan lima artikel pendukung 

dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh 

Faktor Pembelajaran Dan Keyakinan Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Sabun Cair Shinzu’i”. 



1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1.2.1. Apakah pembelajaran dan keyakinan berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian produk sabun cair Shinzu’i? 

1.2.2. Apakah pembelajaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

sabun cair Shinzu’i? 

1.2.3. Apakah keyakinan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

sabun cair Shinzu’i? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui yaitu : 

1.3.1. Pengaruh pembelajaran dan keyakinan berpengaruh simultan terhadap 

keputusan pembelian produk sabun cair Shinzu’i. 

1.3.2. Pengaruh pembelajaran terhadap keputusan pembelian produk sabun cair 

Shinzu’i. 

1.3.3. Pengaruh keyakinan terhadap keputusan pembelian produk sabun cair 

Shinzu’i. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi semua pihak : 

1.4.1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi yang menggunakan produk sabun cair Shinzu’i berkaitan dengan 

faktor pembelajaran dan keyakinan. 



1.4.2. Bagi penulis salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) 

pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unsimar. 

1.4.3. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama. 


