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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian Indonesia yang goyah akibat kenaikan harga BBM yang 

mencapai 87,5% nampaknya tidak begitu mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini terlihat 

dari kemampuan masyarakat yang masih dapat membeli produk dengan harga jutaan rupiah. 

Sebut saja dari dunia otomotif, salah satu produk yang paling laris adalah sepeda motor. 

Apalagi dealer-dealer saat ini royal dalam memberikan hadiah kepada pembeli. Oleh karena 

itu tidak heran bila para produsen bersaing untuk menguasai pasar. 

Tentunya untuk menjadi pemimpin pasar (marked leader) tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, mereka harus bersaing ketat untuk menjadi yang pertama dan 

terbaik. Salah satu kunci utama untuk mencapai semua ini yaitu mereka harus jeli dalam 

mensiasati pasar, sebenarnya sepeda motor yang bagaimana yang diidam-idamkan 

masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang sudah mulai mengetahui teknologi, sehingga 
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semakin canggih dan sempurna sebuah teknologi digunakan, akan semakin tinggi pula 

masyarakat menginginkan produk tersebut, tentunya yang memiliki keunggulan tertentu. 

Dengan melihat peluang di atas produsen sepeda motor akan semakin berusaha 

keras dalam usahanya untuk memikat masyarakat agar bersedia membeli sepeda motor yang 

ditawarkan. Apalagi dengan kondisi sekarang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya 

tinggi dan memasuki perdagangan bebas (AFTA) banyak sekali motor Cina yang masuk ke 

Indonesia. Di lain pihak sepeda motor Jepang (mopang) yang sudah lama menguasai pasar 

Indonesia harus bersaing dengan sepeda motor Cina (mocin) sebagai pendatang baru (new 

commer).

Masyarakat semakin banyak pilihan akan produk sepeda motor dan masing-masing 

menampilkan keunggulan baik dari segi harga, kualitas maupun keiritan bahan bakar. 

Keunggulan ini merupakan bagian dari atribut produk dan sangat berpengaruh pada sikap 

konsumen. Sedangkan dari produsen (perusahaan) sikap konsumen diperlukan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang membeli sepeda motor merk tetentu. 

Berdasarkan kenyataan memang hanya beberapa merk saja yang disukai 

masyarakat Indonesia, misalnya Suzuki, Yamaha, dan Honda. Menurut data yang dihimpun 

Kedaulatan Rakyat sampai Bulan Januari 2005 tingkat penjualan sepeda motor khusus di 

daerah Klaten tercatat 3.216 unit, dan seperti biasa angka penjualan masih didominasi oleh 

Honda. Data di atas telah membuktikan bahwa sepeda motor merk Honda memang banyak 

disukai masyarakat. Tetapi semuanya kembali lagi ke masing-masing individu akan memilih 

sepeda motor buatan Jepang atau Cina. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah pihak 

produsen sepeda motor harus memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen 

sehingga kepuasan konsumen akan terpenuhi serta tujuan perusahaan tercapai. 

Dalam usaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan 

perlu mengetahui perilaku konsumen guna tercapai keberhasilan dalam peluncuran produk. 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya, sehingga setiap individu akan 

mempunyai selera, kebutuhan, keinginan serta pendapat yang berbeda tentang produk karena 

dia berasal dari lingkunga sosial yang berbeda. 
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Ada beberapa perubahan dari perilaku konsumen yang bersumber pada 

nilai-nilai, norma, ide-ide, harapan dan wujud nyata dari lingkungan budaya 

secara luas. Lingkungan budaya ini adalah salah satu yang paling mendasar 

dan sangat kental dengan perilaku manusia, meski masih ada faktor 

lingkungan yang lain seperti lingkungan teknologi, sosial, ekonomi dan 

politik. Lingkungan ini akan mempengaruhi terbentuknya perilaku melalui 

mekanisme budaya yang membentuk pandangan hidup (veews), nilai (value), 

dan keyakinan (beliefs) yang membentuk perilaku seseorang, termasuk 

pembentukan dan perubahan perilaku beli mengikuti karakteristik lingkungan 

dan individunya. Apa yang dibutuhkan 3 tahun lalu belum tentu sama dengan 

yang mereka butuhkan pada saat ini, kebutuhan sekarang belum tentu sama 

dengan kebutuhan tahun lalu, dan begitu pula kebutuhan sekarang belum tentu 

sama dengan kebutuhan 5 tahun mendatang, oleh karena itu perusahaan perlu 

memperhatikan perubahan yang terjadi pada perilaku konsumen (Basu 

Swastha, 1987: 9). James F. Engel, dkk (1994: 30) menyebutkan beberapa 

perubahan pola konsumen yang disebabkan oleh:   

1. Adanya perubahan mode 

2. Adannya perubahan tingkat pendapatan 

3. Adanya penemuan teknologi baru 

4. Adanya perubahan komposisi dan jumlah penduduk 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam menyusun skripsi ini penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ANALISIS SIKAP KONSUMEN 

TERHADAP PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA DI KECAMATAN NGAWEN 

KLATEN”. 

Perumusan Masalah 

Dalam permasalahan mengenai perilaku konsumen merupakan faktor yang paling 

mempengaruhi jalannya suatu perusahaan, maka pimpinan perusahaan harus dapat 

diperhitungkan tentang sikap dan perilaku konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Apakah konsumen mempunyai sikap positif terhadap pembelian sepeda motor Honda. 

Apakah ada hubungan antara sikap/karakteristik konsumen (jenis kelamin, usia, pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan) dengan atribut produk (harga, kualitas dan keiritan bahan bakar). 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

Untuk mengetahui hubungan antara sikap konsumen terhadap atribut produk (harga, kualitas 

dan keiritan bahan bakar). 

Untuk mengetahui variabel mana diantara atribut produk yang paling mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan pembelian. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain : 

1. Bagi Peneliti  

Merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berharga dalam bidang pemasaran 

khususnya sikap konsumen. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi sebagai sumbang pemikiran atau 

bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu sepeda motor Honda dan penentuan kebijakan 

produk sehingga mampu meraih konsumen sebanyak mungkin dan mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. 

3. Bagi konsumen 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan di dalam melakukan 

keputusan pembelian motor Honda. 

Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui gambaran secara jelas dalam skripsi ini maka tiap bab akan menguraikan 

antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas mengenai pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, 

konsep pemasaran, produk, pengertian perilaku konsumen, teori-teori perilaku 

konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, tahap-tahap 

dalam proses pembelian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini membahas mengenai kerangka teori, hipotesis, populasi dan sampel, 

sampling, data dan sumber data, analisa data. 

BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisikan gambaran umum onyek penelitian, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

  Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil 

penelitian.


