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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang  

Sejak munculnya peraturan perundangan-undangan yang mengharuskan 

pengguna kendaraan bermotor beroda dua menggunakan helm berstandar 

Indonesia yang biasa disingkat dengan SNI, mewajibkan pengguna kendaraan 

bermotor menggunakan helm berstandar SNI. Teguran keras ataupun sangsi 

berupa denda bisa diberikan apabila terjadi pelanggaran menyangkut 

penggunaan helm berstandar SNI. 

Penggunaan helm saat ini telah menjadi kewajiban bagi para pengguna 

kendaraan bermotor roda dua selain berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang telah di tetapkan tujuan penggunaan helm berstandar SNI 

adalah untuk menjaga keselamatan pengguna kendaraan bermotor roda dua 

guna melindungi bagian kepala dari benturan apabila terjadi insiden 

kecelakaan, dengan penggunaan helm berstandar SNI setidaknya bisa 

mengurangi jatuhnya korban akibat terjadinya insiden kecelakaan di indonesia. 

Penggunaan helm pengaman sesuai dengan standar keselamatan yang 

ditetapkan, dapat menurunkan resiko kematian hingga 30 persen 

(www.tempointeraktif.com). 

Helm yang di gunakan haruslah lulus persyaratan SNI, karena SNI 

memberlakukan kualifikasi helm yang memiliki konstruksi Aman, Nyaman, 
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kuat, dan sesui dengan ukuran kepala para pemakai helm. kualifikasi dari Helm 

SNI (Standar Nasional Indonesia):  

Ciri-ciri Helm SNI : 

1. Terdapat logo timbul SNI 

2. Batok lebih tebal 

3. Perkiraan harga antara Rp 65.000 - Rp 350.000 

4. Busa dalam lebih tebal 

Material Bahan helm harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak 
berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat 
Celsius sampai 55 derajat Celsius selama paling sedikit 4 jam 
dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan 
dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan 
pembersih lainnya. 
b. Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan 
tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu. 
c. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh 
terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit 
pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan 
maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan 
langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai. 

Konstruksi Konstruksi helm harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan 
halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu. 
b. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari 
puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang 
melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola 
mata. 
c. Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah : 
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Sumber: (http://informersejati.blogspot.com) 

Ukuran Keliling Lingkaran Bagian dalam 
(mm) 

S Antara 500 – kurang dari 540 
M Antara 540 – kurang dari 580 
L Antara 580 – kurang dari 620 
XL Lebih dari 620 

d. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan 
homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung 
muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan 
setempat. 
e. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang 
dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal 
sekurang-kurangnya 10 milimeter dan jaring helm atau 
konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm. 
f. Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 milimeter dan 
harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika 
dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan 
tengkuk. 
g. Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya 
melebihi 5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap 
tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada 
bagian tepi yang tajam. 
h. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 
derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-
kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang 
utama. 
i. Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup 
leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu. 
j. Memiliki daerah pelindung helm. 
k. Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna 
terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada 
tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan 
temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung. 
l. Setiap penonjolan ujung dari paku/keling harus berupa 
lengkungan dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm dari 
permukaan luar tempurung. 
m. Helm harus dapat dipertahankan di atas kepala pengguna 
dengan kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara 
mengaitkan di bawah dagu atau melewati tali pemegang di 
bawah dagu yang dihubungkan dengan tempurung. 
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Terdapat merek-merek helm yang ditawarkan kepada konsumen seperti 

KYT, BMC, GM, dan INK. Dimana masing-masing merek helm tersebut 

berusaha untuk membuat produknya lebih unggul dibandingkan dengan merek 

lain, namun tidak semua merek tersebut mampu di minati oleh konsumen dari 

kalangan Mahasiswa khususnya Mahasiswa UMM Malang fakultas ekonomi. 

Hal ini di karenakan Helm INK selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang 

sesuai dengan selera para remaja  dengan model, warna yang lebih menarik dan 

memiliki keunggulan yang belum dimiliki oleh pesaingannya serta sesuai 

keinginan dan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen dalam 

mempertimbangkan pembelian yaitu helm yang nyaman, kuat, sesuai ukuran 

dan sebagainya. 

Inovasi yang sekarang ini banyak di adopsi oleh pessaing INK salah 

satunya adalah penggunaan tekhnologi doubel Visor yaitu helm INK 

menggunakan dua kaca, kaca kecil tambahan bisa di naikkan pada malam hari 

dan bisa di turunkan pada siang hari sehingga pada siang hari terik sinar 

matahari tidak akan mengganggu pandangan pengguna kendaraan bermotor 

roda dua (http://matabayangan.blogspot.com). 

Kecenderungan kosumen dalam mempertimbangkan pembelian terbagi 

atas dua sifat yaitu rasional dan irrasional (Soemanagara, 2006). Konsumen 

irrasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen rasional, 

dilihat dari bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan pembelian 

terhadap beberapa pilihan produk, oleh sebab itu produsen harus dapat 

memahami perilaku tersebut dengan berusaha mengimbanginya, yakni 
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mengetahui faktor yang dipertimbangkan  konsumen dalam membeli produk 

yang ditawarkan dan melalui evaluasi berkala demi kelangsungan hidup 

produsen itu sendiri, Apalagi tidak semua merek helm yang mampu diminati 

oleh sebagian besar konsumen yang ada, tetapi hanya beberapa saja. Salah 

satunya adalah merek INK yang menjadi pilihan konsumen khususnya 

mahasisiwa fakultas ekonomi UMM Malang. 

Melihat fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS SIFAT KONSUMEN DALAM PEMBELIAN 

HELM INK”. 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat dibuat rumusan masalah yaitu, Sifat Konsumen bagaimanakah yang 

dipertimbangkan konsumen Mahasiswa UMM fakultas Ekonomi dalam 

pembelian Helm merek INK ? 

C.Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan 

terfokus pada tujuan yang diteliti maka, dibatasi pada sifat konsumen yang 

dipertimbangkan dalam pembelian helm yang mencakup sifat rasional dan sifat 

Irrasional (Soemanagara 2006;73). 
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D.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis dan 

mendiskripsikan sifat Konsumen yang di pertimbangkan dalam pembelian 

Helm INK. 

2.Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui sifat konsumen yang dipertimbangkan 

mahasiswa UMM dalam pembelian helm INK. 

 


