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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Konsumen adalah bagian penting dalam keberlangsungan sebuah 

perusahaan, maka hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk lebih 

mengerti dan mengetahui perilaku konsumen mereka, dan bagaimana 

perusahaan memberikan produk yang berkualitas kepada konsumennya. 

Seiring berjalannya waktu konsumen pun memiliki kebutuhan yang 

semakin beragam. Kondisi ini menuntut pemasar untuk selalu membarui 

informasi mengenai perilaku konsumennya. Pemahaman mengenai 

konsumen juga harus dilakukan agar suatu usaha mampu bersaing dengan 

usaha lainnya dalam merebut hati konsumen di tengah persaingan bisnis 

yang semakin intensif. Pelaku usaha yang dapat merebut hati konsumen 

akan dapat mempertahankan pelanggannya serta memperluas pangsa 

pasarnya dengan mendapatkan konsumen baru. 

Schiffman dan Kanuk (2007) dalam Suryani (2013, h. 6) 

mengungkapkan bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji 

bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang 

tersedia dan dimiliki (waktu, uang, dan usaha) untuk mendapatkan barang 

atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi. Manajer perusahaan yang baik 

akan berusaha memahami perilaku konsumennya, khususnya pada faktor-

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilakunya 

(Suryani, 2013) 
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Dasar timbulnya perilaku adalah dorongan yang ada dalam diri 

manusia supaya bisa beradaptasi dan tetap bertahan. Dorongan dalam diri 

manusia yaitu berupa kebutuhan atau keinginan yang coba dipenuhi dengan 

melakukan kegiatan pembelian produk atau layanan dalam kesehariannya. 

Dharmmesta (2005) dalam Ranisdwianisa (2014, h.24) mengungkapkan 

bahwa perilaku membeli dimulai dari kesadaran akan suatu kebutuhan, 

yaitu melalui proses pencarian dan evaluasi alat pemuas kebutuhan, serta 

tindakan pembelian itu sendiri dan evaluasi atas barang atau jasa yang 

dibelinya tersebut.  

Karena tujuan dari sebuah kegiatan ekonomi mulai dari produksi 

hingga pemasaran bertujuan agar konsumen melakukan pembelian atas jasa 

tersebut. Namun sebelum seorang konsumen melakukan keputusan 

pembelian ia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya 

atas produk tersebut, dan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal 

konsumen sendiri maupun eksternal konsumen tersebut. 

Produk yang ditawarkan dan diberikan oleh produsen dapat 

mempengaruhi konsumen sehingga akan melakukan keputusan pembelian, 

maka produsen akan mendapatkan keuntungan dan meraih apa yang di 

targetkan dalam penjualannya serta memperoleh keuntungan dibandingkan 

dengan pesaingnya, dan begitupun terjadi sebaliknya. Sebelum seorang 

konsumen memilih dan kemudian memutuskan untuk melakukan 

pembelian terhadap suatu produk atau jasa tertentu, konsumen tersebut akan 
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melalui beberapa proses, mulai dari proses sebelum pengambilan keputusan 

hingga perilakunya pasca pembelian produk atau jasa tersebut. 

 

Gambar 1.1 Model Lima Tahap Proses Pengambilan Keputusan  
          Sumber: Kotler dan Keller (2009, h.185) 
 
Dengan perkembangan era teknologi yang semakin pesat yang 

sekaligus memudahkan para wirausaha untuk berkomunikasi satu dengan 

yang lainnya untuk memperluas kebutuhan informasi dan perkembangan 

diri. Terutama perkembangan teknologi elektronik yang mencangkup 

banyak hal seperti halnya smartphone. Dengan adanya smartphone zaman 

sekarang yang menghadirkan fitur-fitur media sosial untuk memudahkan 

setiap orang untuk mengakses internet dimana dan kapan saja tanpa harus 

di depan komputer maupun laptop. Para pengguna bebas melakukan apapun 

seperti halnya berbagi konten, bertukar pandangan, maupun informasi 

sehingga terbentuk sebuah komunitas di selah media.  

Namun dengan berinteraksi secara online, belum tentu mendapatkan 

cukup ilmu bisnis dan koneksi yang luas. Banyak dari pebisnis yang hanya 

mempunyai modal namun tidak mengerti cara untuk memulai bisnis yang 

baik, atau juga pebisnis yang ingin menggunakan modal kecil namun tidak 

mengetahui cara untuk memulai usahanya, ada yang sudah menyerah dalam 

waktu yang sangat singkat. Ada yang sudah berjalan setahun, kemudian 

mati. Dana tidak cukup untuk membiayai operasi usaha. Ada yang sudah 
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berjalan tiga tahun, kemudian tutup karena keuntungan minim. Motivasi 

lenyap ketika ada tawaran untuk kembali menjadi pekerja. Karena 

sebenarnya berbisnis tidak hanya membutuhkan niat dan minat, modal besar, 

dan konsistensi, tetapi dibutuhkan juga ilmu dan pikiran yang terbuka 

terhadap segala informasi dan pengalaman baru terutama dalam berbisnis.  

        

The Entrepreneurs Society adalah sebuah komunitas kewirausahaan 

dimana tempat para pengusaha berkumpul untuk mempelajari ilmu bisnis, 

mencari koneksi, mengembangkan bisnis, maupun berbagi cerita mengenai 

bisnis. The Entrepreneurs Society didirikan pada tahun 2018 oleh Klemens 

B. Raharja sebagai pemilik PT Multi Karya Berkat yang fokus untuk 

membantu, mendukung, memperkuat dan pengembangan usaha dari 

anggota pebisnis di dalam komunitas ini sendiri.  

Hal ini ditawarkan oleh The Entrepreneurs Society sebagai jasa yang 

berupa sistem edukasi yang bernama Business Entrepreneurship Skills and 

Training (BEST) yang bertujuan untuk menjadi fokus utama dari 

pembangunan pergerakan kewirausahaan pertama di indonesia dan menjadi 

satu-satunya komunitas yang fokus dalam perkembangan anggotanya 

kedalam sistem Tahapan Kelas Kewirausahaan di Indonesia yang mampu 

bersaing dengan pengusaha lainnya, usaha yang dipersiapkan dengan baik 

juga berkualitas. The Entrepreneurs Society menyediakan mentor yang 

berpengalaman untuk memberikan inspirasi, memandu, membangun bisnis 

atau juga memngembangkan bisnis.  
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Selain itu The Entrepreneurs Society membentuk dan menyusun 

acara maupun seminar mengenai bisnis. Bisnis merupakan bidang yang 

dinamis, maka dari itu pengusaha baru ataupun pengusaha pada umumnya 

harus mampu memindai dan mencari peluang yang tepat. Terkadang, bisnis 

yang sukses berasal dari peluang yang diambil dari suatu kejadian. Untuk 

mengetahui hal tersebut, mengikuti seminar bisnis adalah salah satu cara 

yang bisa kamu lakukan. Seminar sangatlah penting bagi pengusaha sebagai 

salah satu cara untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, karena kesalahan 

bisa dihindari bila sudah memahami prinsip dan ilmu dasar cara berbisnis.  

Melalui beberapa cara ini The Entrepreneurs Society menginspirasi 

generasi muda untuk berani berusaha, mau mengembangkan bisnis mereka, 

dan menjadi pengusaha sukses, lalu mengumpulkan dan mengajak pebisnis 

lain untuk bergabung dengan komunitas The Entrepreneurs Society juga 

berupaya untuk menjadi komunitas pebisnis yang luas sehingga dapat 

membantu tidak hanya di kalangan pebisnis lainnya, namun perekonomian 

negara untuk berkembang. 

1.2  Tujuan Magang 

Adapun tujuan dari proses pekerjaan yang dilakukan pemagang 

diantaranya adalah : 

1) Untuk medapatkan gambaran tentang consumer behavior para 

wirausahawan  yang tergabung dalam komunitas The 

Entrepreneurs Society. 
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2) Untuk melakukan pengamatan terhadap proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan  para wirausahawan. 

3) Untuk melakukan pengamatan dan analisa pada pembinaan 

kewirausahaan. 

4) Untuk mengamati penerapan perencanaan dan pelaksanaan 

event di The Entrepreneurs Society. 

1.3  Ruang Lingkup dan Batasan 

Pada saat pelaksanaan magang yang berlangsung dalam kurun 

waktu empat bulan di PT. Multi Karya Berkat, penulis di tempatkan di 

dalam divisi Marketing Communication (Marcom) sekaligus Public 

relation yang bertanggung jawab terhadap kegiatan serta acara seminar 

komunitas The Entrepreneurs Society yang merupakan CSR (Corporate 

Social Responsibility) dari PT. Multi Karya Berkat dengan tujuan untuk 

membantu meningkatkan para khalayak seperti halnya melalui media sosial 

seperti instragram dengan membuat konten yang menarik untuk 

menstimulasi dan memunculkan persepsi seorang atau pengguna instagram 

lain terhadap komunitas The Entrepreneurs Society.  

Mengikuti berbagai event yang di adakan dan bertemu dengan para 

wirausaha yang telah bergabung dengan komunitas The Entrepreneurs 

Society untuk menyampaikan dan membicarakan tentang goal dari visi misi 

komunitas agar tersampaikan dan di terima dengan baik. 
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1.4  Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melaksanakan tugas akhir magangnya di PT. Multi Karya 

Berkat yang berlokasi di Jl. Raya Mangga Besar No.38 Taman Sari, Jakarta 

Barat. Proses pelaksanaan magang berlangsung selama 640 jam sesuai 

dengan peraturan yang telah di tentukan. Dimulai pada tanggal 23 Mei 2019 

sampai 8 November 2020. Hari kerja yang berlaku adalah Senin sampai 

Jumat dengan jam kerja mulai pukul 10:00 -18.00 WIB. 


