
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin modern 

perusahaan dituntut harus mengerti akan kebutuhan dan keinginan para 

konsumen, pihak pemasar yang benar-benar mengerti dan memahami maka 

produsen dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan 

perkembangan selera dan juga peluang yang ada. Suatu produk dibuat dan 

dipasarkan didasarkan atas adanya kebutuhan (need) konsumen yang belum 

terpuaskan. Untuk itu pemasar perlu mempelajari apa yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsung hidup perusahaan, untuk berkembang, dan mendapatkan laba. 

Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian 

mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lain. Selain 

itu juga tergantung pada kemampuan mereka untuk mengkombinasikan 

fungsi-fungsi tersebut agar organisasi dapat berjalan lancar. (Dharmesta dan 

Irawan, 2008: 5). 

Dalam memahami perilaku konsumen tentu tidak mudah karena 

konsumen mempunyai sifat yang berbeda-beda sebagaimana dari kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas disamping dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan 
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internal lainnya yang berakibat langsung terhadap perilaku konsumen, dengan 

demikian pemasaran harus dirancang dengan serius agar dapat meningkatkan 

hasil penjualan. Kegiatan pemasaran tersebut harus dapat menarik calon 

konsumen untuk melakukan pembelian secara maksimal dan dengan demikian 

laba yang akan dicapai dapat maksimal pula. Aktivitas pemasaran merupakan 

upaya suatu perusahaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang pada 

akhirnya dapat menarik calon pembeli untuk membeli produk yang 

ditawarkan. 

Perubahan perilaku tersebut harus dapat dikendalikan dengan berusaha 

mengimbanginya, yakni dengan mempengaruhi konsumen dalam membeli 

produk yang ditawarkan dan melalui evaluasi berkala demi kelangsungan 

hidup pengusaha itu sendiri. 

Keputusan pembelian merupakan tindakan yang nyata dan bukan suatu 

tindakan saja, tetapi terdiri dari beberapa tindakan yang meliputi keputusan 

tentang jenis produk, merek, harga, dan kualitas, kuantitas, waktu pembelian 

dan cara pembayarannya. (Dharmesta dan Irawan, 2008: 15) sedangkan 

menurut kotler (2006), proses pengambilan keputusan pembelian konsumen 

dilakukan dengan melalui serangkaian tahap sebagai berikut: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian. Dengan demikian proses keputusan 

pembelian diawali dengan adanya pengenalan kebutuhan, dimana pada tahap 

ini konsumen akan melakukan identifikasi terhadap produk untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. 
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Berdasarkan alasan tersebut maka penulis akan meneliti tentang 

“FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM 

KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR NINJA 250 CC”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan-permasalahan 

yang ada serta dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara kualitas terhadap

keputusan pembelian sepeda motor Ninja 250 CC ? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara harga terhadap keputusan

pembelian sepeda motor Ninja 250 CC ? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara promosi terhadap

keputusan pembelian sepeda motor Ninja 250 CC ? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kualitas, harga dan

promosi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Ninja 250 CC ? 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara kualitas terhadap

keputusan pembelian sepeda motor Ninja 250 CC di Kabupaten Sukoharjo 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara harga terhadap

keputusan pembelian sepeda motor Ninja 250 CC di Kabupaten Sukoharjo 
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3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara promosi terhadap

keputusan pembelian sepeda motor Ninja 250 CC 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara kualitas, harga dan

promosi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Ninja 250 CC 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengusaha dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. 

2. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut, 

disamping teori-teori yang telah penulis dapatkan atau diberikan selama 

dibangku kuliah dan sangat berguna sekali bagi penulis untuk melatih 

berpikir secara ilmiah, kreatif dan sistematis dalam usaha untuk 

memecahkan suatu masalah, apabila suatu saat nanti penulis terjun ke 

masyarakat. 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian yaitu 

mengenai Keputusan Pembelian, kualitas, harga dan promosi 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini tentang deskripsi responden, analisis data, dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


