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ABSTRAK 
 
Rokhmi Fadlilah Izzah Diniellah (NIM. 211232). Analisis Peran Faktor 
Psikografis Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk (studi komparasi 
Ritel modern dan Pasar Tradisional di desa Gondosari Gebog Kudus). Skripsi, 
Kudus: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2016. 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui psikografis konsumen 
dalam melakukan keputusan pembelian pada pasar tradisional, 2) Untuk 
mengetahui peran psikografis konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 
pada ritel modern, 3) Untuk mengetahui perbandingan antara peran psikografis 
konsumen dalam melakukan keputusan pemebelian pada pasar tradisional dan 
ritel modern di Desa gebog kudus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
field research, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder serta 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan objek penelitian di masyarakat Desa Gebog Kecamatan Gebog 
Kabupaten.    

Hasil penelitian temuan ini adalah: 1) Peran psikografis konsumen meliputi 
tiga aspek yaitu kegiatan (activities) pembelian di pasar pabrik Sukun karena 
lokasinya yang mudah dijangkau tanpa mengelurkan biaya yang banyak, 
produknya cukup memenuhi kebutuhan keluarga, aspek kedua adalah minat 
(interest) untuk melakukan pembelian ulang di pasar pabrik Sukun Gebog Kudus, 
dan pendapat (opinion) bahwa pasar pabrik Sukun mampu memenuhi kebutuhan 
konsumen. 2) Peran psikografis konsumen dalam melakukan keputusan 
pembelian pada Indomaret Tugu Gebog Kudus meliputi tiga aspek yaitu kegiatan 
(activities) pembelian karena terletak ditepi jalan raya yang mudah dilihat oleh 
konsumen serta kenyamanan yang tertata rapi, aspek kedua adalah minat (interest) 
untuk melakukan pembelian ulang di Indomaret Tugu Gebog Kudus adanya 
diskon dan promo, dan pendapat (opinion) bahwa Indomaret merupakan tempat 
yang sesuai untuk membeli barang kebutuhan. 3) Perbandingan peran psikografis 
konsumen adalah pada beberapa aspek berikut, kegiatan (activities), kegiatan 
pembelian pada pasar pabrik Sukun Gebog Kudus banyak dilakukan oleh segmen 
usia dewasa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, sedangkan kegiatan 
pembelian pada Indomaret banyak dilakukan oleh segmen usia remaja. Minat 
(Interest), konsumen berminat melakukan pembelian pada pasar pabrik Sukun 
Gebog Kudus karena lokasinya yang strategis, konsumen berminat melakukan 
pembelian pada Indomaret karena dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau 
oleh konsumen. Pendapat (Opinion), konsumen pasar pabrik Sukun berpendapat 
bahwa suasana kurang nyaman, gerah, kebersihan kurang dijaga, harga mudah 
ditawar, harga terjangkau oleh konsumen, pelayanan yang diberikan adalah cukup 
ramah. Sedangkan konsumen Indomaret berpendapat bahwa secara umum 
ruangan ritel modern sangat bersih dan ber-AC, kebersihan sangatlah diutamakan, 
terdapat beberapa macam produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
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dan Pasar Tradisional. 




