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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan tingkat dan pola kehidupan masyarakat yang kian maju,

menyebabkan adanya perkembangan dalam setiap aspek kehidupan

masyarakat tersebut. Salah satu perkembangan yang terjadi dalam masyarakat

saat ini adalah perubahan alat transportasi. Dahulunya alat transportasi yang

menjadi andalan masyarakat adalah sepeda, namun pada saat ini telah

berganti menjadi sepeda motor. Perubahan pola kehidupan yang terjadi pada

masyarakat ini telah menyebabkan tingkat kebutuhan terhadap sepeda motor

menjadi sangat tinggi.

Tingginya tingkat kebutuhan akan sepeda motor ini, menyebabkan

terjadinya berbagai pola kebutuhan yang ada pada masyarakat. Kebutuhan

akan sepeda motor ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan sepeda

motor baru dan sepeda motor bekas. Kebutuhan akan sepeda motor bekas ini

dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tingkat ekonomi masyarakat,

kebudayaan, sosial dan lainnya.

Tingginya kebutuhan ini telah memunculkan peluang bisnis yang

bagus. Salah satu perusahaan yang mengambil peluang ini adalah CV. Suci

Motor Air Tiris. Seiring perkembangannya perusahaan ini semakin banyak

memiliki pesaing. Untuk dapat menpertahankan dan meningkatkan volume

penjualan salah satu usaha yang harus dilakukan oleh CV. Suci motor  adalah

memahami prilaku konsumen dari pasar sasarannya, sehingga strategi
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pemasaran yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut berjalan sesuai

dengan tujuan yang diharapkan, selain itu keberhasilan atau kegagalan

pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan tergantung pada perilaku

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk.

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, untuk mencegah

atau mengatasi kegagalan pemasaran produk yang dipasarkan maka

perusahaan harus dapat memahami perilaku konsumen. Untuk memahami

perilaku konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat maka

pemasar harus bisa memahami apa yang mereka pikirkan, yang merasakan,

dan yang mereka lakukan. Keadaan sekarang menunjukkan bahwa seorang

konsumen atau calon pembeli berpikir secara rasional karena mereka telah

mempunyai informasi sempurna tentang pasar dan mempergunakannya untuk

meraih nilai optimal bagi upaya pembelian dan uangnya.

Dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sangat penting untuk

diketahui oleh suatu perusahaan yang menerapkan pemasaran. Untuk

meningkatkan keberhasilan perusahaan semua kegiatan pemasaran yang

dilakukan harus diarahkan untuk memberikan kepuasan bagi pemenuhan

kebutuhan dan keinginan konsumen karna konsumen merupakan faktor utama

bagi eksistensi suatu perusahaan.

Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan bukan

merupakan masalah yang sederhana. Para pelanggan mungkin menyatakan

kebutuhan dan keinginan mereka namun bertindak sebaliknya. Para

pelanggan tersebut mungkin tidak memahami motivasi mereka yang lebih
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dalam. Mereka lebih menanggapi pengaruh yang mengubah fikiran mereka

pada menit-menit terakhir proses pembelian.

Seorang manajer pemasaran harus dapat memahami bagaimana

konsumen bereaksi baik terhadap rangsangan atau kebijakan dari berbagai

bentuk produk, harga, pelayanan, pembelian dan promosi, sebab keseluruhan

rangsangan tersebut mengasilkan keputusan konsumen dalam pilihan produk,

pilihan merek, penyaluran maupun pembelian. Adapun tingkat penjualan

sepeda motor bekas yang telah dicapai oleh CV. Suci motor Air tiris dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Konsumen Sepeda Motor Bekas Pada
CV. Suci Motor Air Tiris Tahun 2008-20012.

Tahun Jumlah Konsumen
2008 357
2009 843
2010 955
2011 605
2012 540
JUMLAH 3300

` Sumber: CV. Suci Motor Air Tiris

Dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah konsumen

sepeda motor bekas yang di pasarkan oleh CV.Suci motor mengalami

perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai

faktor, salah satu faktor tersebut adalah prilaku konsumen dalam melakukan

pembelian. Prilaku konsumen ini juga banyak dipengaruhi oleh berbagai hal,

diantara faktor yang mempengaruhi perilku konsumen dalam membeli sepeda

motor bekas ini adalah faktor kebudayaan.
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Berkaitan dengan hal tesebut, penulis berusaha untuk menelitinya dan

menuangkan kedalam skripsi yang berjudul: “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN

DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR BEKAS PADA CV. SUCI

MOTOR AIR TIRIS”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pokok-pokok permikiran yang dikemukakan di atas, maka

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:”Analisis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Membeli

Sepeda Motor Bekas Pada Cv. Suci Motor Air Tiris”.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setelah perumusan masalah tersebut, maka kita dapat

menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas pada CV.

Suci Motor Air Tiris.

b. Untuk mengatahui faktor yang paling dominan mempengaruhi

perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas pada CV.

Suci Motor Air Tiris.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian merupakan salah satu wadah yang baik untuk

menerapkan segala teori dan ilmu yang didapatkan selama masa

perkuliahan ke dalam dunia praktek yang sesungguhnya. Terutama

dalam bidang pemasaran, hal ini dapat memberikan gambaran

mengenai perilaku konsumen pada saat membeli suatu produk.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan berguna bagi

perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi konsumen dalam membeli sepeda motor bekas,

sehingga perusahaan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang

akan dilaksanakan untuk meningkatkan volume penjualan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa untuk dijadikan

sebagai salah satu bahan referensi penelitian yang akan datang.

Dan pedoman dalam penyempurnaan ilmu pengetahuan di bidang

pemasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan

Masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.
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BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang pengertian pemasaran dan

manajemen pemasaran, perilaku konsumen, dan faktor-faktor

yang mempengaruhi perilaku konsumen.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik

analisa data, hipotesis dan variabel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat tentang sejarah

berdirinya, organisasi, dan aktifitas pada Show Room CV. Suci

Motor Air Tiris tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian, yaitu

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

dalam membeli sepeda motor bekas pada CV. Suci Motor Air

Tiris, meliputi: faktor pribadi, faktor pisikologis, faktor sosial dan

faktor kebudayaan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran yang diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dari

pada perusahaan tersebut.


