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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi disuatu daerah tidak terlepas dari daerah lain 

disekelilingnya. Daerah tersebut membutuhkan daerah lain sebagai pendukung 

pembangunan di daerahnya baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Melalui tersedianya sarana dan prasarana yang baik maka distribusi barang, 

jasa, maupun manusia akan mampu berjalan lebih lancar, cepat, dan dalam 

kuantitas yang besar sehingga pembangunan di daerah akan berjalan dengan 

mulus. Untuk menghubungkan setiap daerah salah satu sarana pendukungnya 

ialah adanya pengangkutan/transportasi. Pada hakikatnya transportasi 

merupakan proses perpindahan barang, manusia, maupun jasa. Dalam proses 

perpindahan tersebut terdapat suatu proses dimana seseorang akan melakukan 

aktivitas ekonomi.  

Perusahaan jasa transportasi adalah suatu unit kegiatan ekonomi 

yang terletak pada suatu tempat tertentu yang menyediakan jasa angkutan 

penumpang, atau barang dari suatu tempat ketempat lain. Dapat dikatakan jasa 

transportasi pada saat ini merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan bagi 

berbagai sendi kehidupan. Orang akan menggunakan kendaraan pribadi atau 

kendaraan angkutan umum guna mengantarkan dirinya kesuatu tempat tujuan 

yang dinginkan.  
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Menurut Kotler & Amstrong (2004:224) Proses pengambilan 

keputusan pembelian pada konsumen di bagi menjadi lima tahapan yaitu: 

Pengenalan Masalah, Pencarian Informasi (sumber utama yang menjadi 

tempat konsumen untuk mendapatkan informasi dapat digolongkan kedalam 

empat kelompok, yaitu: Sumber pribadi, Sumber komersial, Sumber publik, 

Sumber pengalaman), Evaluasi alternatif, Keputusan Pembelian, dan Perilaku 

Pasca Pembelian.  

Menurut Kotler & Amstrong (2008:159): Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen adalah Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, dan 

Psikologis. Sebagian faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan oleh pemasar 

tetapi sebenarnya harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh 

faktor-faktor perilaku konsumen tersebut mempengaruhi pembelian 

konsumen. 

 Dipulau Madura tepatnya dikabupaten Pamekasan mayoritas 

masyarakat disana untuk berpergian keluar kota, sebagian besar masayarakat 

disana menggunakan jasa transportasi bus. Karena menurut masyarakat disana 

jasa transportasi bus dari segi ekonomi murah dan mudah ditemui. Selain itu 

dari beberapa kabupaten yang ada Dipulau Madura diantaranya Kab. 

Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep, sebagian 

besar masyarakat Kab. Pamekasan merupakan konsumen yang paling banyak 

mengunakan jasa transportasi bus, terutama pada masyarakat yang 

pekerjaannya sebagai wiraswasta tepatnya sebagai pedagang, masayarakat 

Kab. Pamekasan jika ingin  membeli jumlah barang yang banyak (Kula’an) 
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biasanya masayarakat Kab. Pamekasan membeli barangnya ke Surabaya 

dengan menggunakan jasa transportasi bus, beda dengan masyarakat Kab. 

Bangkalan dan Kab. Sampang jika ingin membeli barang dagangannya ke 

Surabaya sebagian besar pedagang disana menggunakan kendaraan pribadi, 

sedangkan bagi para pedagang di Kab. Sumenep sebagian besar pedagang 

disana jika ingin membeli barang tidak perlu ke Surabaya, melainkan langsung 

membeli barang dagannya di Kab. Pamekasan, sehingga pedagang di Kab. 

Sumenep sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi jika ingin kula’an.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa letak atau posisi geografis Kab. 

Pamekasan menjadi menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan lokasi 

penelitian. 

Dikabupaten pamekasan terdapat beberapa jasa agkutan transportasi 

bus yang beroperasi, seperti Bus AKAS, Bus DAMRI, Bus Lorena, Bus 

Pahala Kencana,  Bus Tentrem, pelita, dan Bus Karina. Dari Bus yang 

disebutkan hanya Bus DAMRI yang perusahaannya ada dikabupaten 

Pamekasan. Perusahaan Bus DAMRI di Kab. Pamekasan adalah salah satu 

perusahaan transportasi yang telah lama ada di Kab. Pamekasan. Bus DAMRI 

juga telah lama beroperasi di Kab. Pamekasan dan armada busnya lumayan 

banyak beroperasi, sehingga bus DAMRI telah banyak dikenal dan digunakan 

oleh masyarakat Kab. Pamekasan. Data dari perusahaan DAMRI tahun 2010 

dan tahun 2011, jumlah pelanggan bus DAMRI mengalami kenaikan. Adapun 

data mengenai jumlah pelanggan selama tahun 2010 dan tahun 2011 disajikan 

berikut:  
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Tabel 1.1 

Jumlah Pelanggan Bus DAMRI 

2010 – 2011 

Jenis Bus Bus Ekonomi 

Tahun 2010 2011 

Januari 7.379 9.726 

Februari 5.472 8.243 

Maret 6.748 9.298 

April 8.635 7.806 

Mei 7.908 8.869 

Juni 7.457 8.273 

Juli 9.333 8.213 

Agustus 7.379 8.484 

September 9.853 9.726 

Oktober  9.478 9.442 

November  10.102 7.822 

Desember 9.427 9.294 

Total 99.171 105.196 

Sumber : Perusahaan bus DAMRI 2011. 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan bus 

kelas ekonomi mengalami kenaikan. Jumlah kenaikan bus kelas ekonomi 

adalah sebanyak 6.025 pelanggan. Data ini menguatkan bahwa bus DAMRI 

mengalami kenaikan jumlah penumpang dan hal ini mengindikasikan bahwa 

jumlah masyarakat yang berminat menggunakan bus DAMRI semakin 

meningkat. 

Untuk dapat menganalisis tanggapan konsumen dan sekaligus 

mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsnumen dalam 
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menggunakan jasa transportasi Bus DAMRI jurusan Pamekasan - Surabaya, 

maka yang perlu dilakukan adalah menganalisis perilaku konsumen dalam 

upaya memutuskan menggunakan jasa tranportasi bus. Dengan menganalisis 

perilaku konsumen dapat diketahui faktor apa yang paling kuat dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian jasa transportasi bus. 

Berdasarkan alasan di atas, maka penulis menguji lebih jauh dengan 

melakukan penelitian ilmiah dengan judul: “Analisis Pengaruh Faktor 

Budaya, Sosial dan Psikologis Terhadap Keputusan Konsumen Dalam 

Menggunakan Jasa Transportasi Bus DAMRI Jurusan Pamekasan-

Surabaya”. 

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor budaya, sosial, dan psikologis berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam menggunakan jasa transportasi bus DAMRI 

jurusan Pamekasan - Surabaya. 

2. Diantara faktor di atas manakah yang paling kuat atau yang paling 

dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan 

jasa transportasi bus DAMRI jurusan Pamekasan - Surabaya. 

C. Pembatasan Masalah. 

Permasalahan dalam penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup 

perilaku konsumen yang tidak meneliti faktor pribadi, karena cenderung 

bersifat subyektif sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan 
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yang bersifat individu sehingga tidak dapat digunakan untuk dasar 

pengambilan keputusan secara umum. Jadi peneliti ingin mengetahui pengaruh 

faktor budaya, sosial, dan psikologis terhadap keputusan konsumen dalam 

menggunakan jasa transportasi bus DAMRI jurusan Pamekasan - Surabaya. 

D. Tujuan dan Manfaaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah faktor budaya, sosial, dan psikologis 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa 

transportasi Bus DAMRI jurusan Pamekasan - Surabaya. 

b. Untuk mengetahui faktor yang paling kuat mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam menggunakan jasa transportasi Bus DAMRI jurusan 

Pamekasan - Surabaya. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari skripsi ini 

adalah: 

1. Bagi Peneliti. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang 

lebih baik tentang pengaruh dari faktor budaya, sosial, dan psikologis 

terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa transportasi.  

2. Peneliti Selanjutnya. 

Dapat dipergunakan sebagai referensi suatu keputusan dan sebagai 

acuan peneliti selanjutnya. 


