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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Perubahan lingkungan senantiasa terjadi secara terus menerus dalam 

proses pengembangan suatu negara. Dari sekian banyaknya perubahan yang 

terjadi dapatlah dikemukakan pada perubahan ekonomi yang terjadi dalam 

perubahan sosial ekonomi 

Pertama dapat kita lihat dalam perkembangan teknologi yang 

pemakaiannya hampir disegala bidang kehidupan manusia. Perkembangan 

teknologi ini sangat nyata pada barang-barang yang dihasilkan dan dijual 

dipasaran misalnya mobil, sepeda motor. 

Kedua maraknya industri-industri baru, atau yang telah direhabilitif. 

Produk dari industri baru tersebut terus membanjir di pasaran dan saling 

bersaing untuk menarik pembeli. Oleh karena itu pemasaran merupakan 

faktor penting dalam suatu pemasaran. Pemasaran menafsirkan apa yang 

menjadi kebutuhan konsumen dan mengkombinasikannya data besar yang 

ada misalnya lokasi, jumlah konsumen dan selera konsumen. 

Perilaku konsumen dan selera konsumen juga menunjukan 

perubahan seiring dengan berubahnya tingkatan pendapatan, kemajuan 

teknologi, kemajuan informasi, komunikasi, transportasi juga hubungan 

yang makin meluas. 

Perubahan lingkungan yang tercermin dalam perilaku konsumen 

menyebabkan manajemen pemasaran dituntut untuk memperbaharui cara-
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cara pengenalan produk kepada konsumennya, menilai kembali kebutuhan-

kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menganalisa kebutuhan-

kebutuhan konsumen dimasyarakat yang akan datang. Dengan adanya 

perubahan dan perkembangan perilaku konsumen juga teknologi semakin 

membuat konsumen mencari informasi yang lebih cepat, tepat, efisien. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan transportasi maka kebutuhan 

sepeda motor dirasa semakin perlu disamping alat transportasi lain. 

Menurut penelitian oleh Erawan Prabowo mengenai Analisa 

perilaku konsumen dalam pembelian Hand Phone di Kodya Surakarta dan 

oleh Sarah Ayudia tentang Analis perilaku konsumen dalam pembelian 

kosmetik Mustika Ratu di kabupaten Karanganyar bahwa konsumen dalam 

memilih produk-produk tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain 

pendapatan, tingkat pendidikan, usia. Maka konsumen dalam memilih 

sepeda motor Yamaha juga dipengaruhi oleh hal tersebut yaitu pendapatan, 

tingkat pendidikan, usia. Dan konsumen sendiri memperoleh informasi 

tentang adanya produk sepeda motor Yamaha dari media iklan di televisi, 

koran. 

Jenis yang bervariasi, kualitas body dan mesin yang awet 

merupakan satu alternatif mengapa konsumen memilih produk tersebut. 

Pelayanan pramuniaga yang ramah dan baik serta dapat meyakinkan 

pembeli juga sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalm mengambil 

keputusan pembelian yang ditekankan terhadap produk sepeda motor merk 

yamaha. 
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Dari uraian diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul : 

“ANALISA PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN 

SEPEDA MOTOR YAMAHA DI KECAMATAN TASIKMADU 

KABUPATEN KARANGANYAR ”  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas  maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Apakah ada keterkaitan yang berarti antara  karakteristik konsumen 

yang terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan usia terhadap 

atribut produk yang terdiri dari jenis sepeda motor dan kualitas sepeda 

motor, diantara karakteristik konsumen tersebut manakah yang lebih 

dominan derajat keterkaitannya terhadap atribut produk  

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik konsumen (tingkat 

pendapatan, tingkat pendidikan dan usia) terhadap atribut sepeda motor  

(jenis sepeda motor dan kualitas sepeda motor) 

2. Ingin mengetahui dan menganalisis manakah diantara karakteristik 

produk yang paling dominan yang berhubungan dengan  karakteristik 

konsumen dalam melaksanakan pembelian. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dari hal penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada : 

1. Bagi penjual, diharapkan merupakan salah satu bahan pertimbangan 

bagi penjual dalam usaha menagantisipasi kebutuhan dan kepuasan 

konsumen atau pembeli kearah peningkatan volume penjualan yang 

pada akhirnya menguntungkan penjual. 

2. Sebagai pertimbangan konsumen untuk mengambil keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha. 

3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian diharapkan dapat menambah 

pengalaman penelitian dilapangan, khususnya mengenai perilaku 

konsumen dalam pembelian produk sepeda motor  Yamaha. 

 
E. Sistematika Skripsi 

Di dalam penelitian ini penelitian menyusun sistematika skripsi sebagai  

berikut :  

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan pengertian perilaku konsumen, pasar 

konsumen dan perilaku konsumen, dan faktor- faktor yang 

mempengaruhi atau mendukung penelitian ini. 
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Bab III METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, hipotesa, data dan 

sumber data, dan analisa data. 

Bab IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum kecamatan Tasikmadu data 

yang diperoleh, analisa data dan hasil analisa. 

Bab V PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran. 


