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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Kondisi  persaingan  dalam  dunia  usaha  yang  terjadi  merupakan  hal  yang 

wajar,  dan  dalam persaingan  pasti  terdapat  yang menang dan  yang kalah,  siapa 

yang  kuat  dialah  yang  akan mengusai  pasar. Oleh  karena  itu  setiap  perusahaan 

harus  mempunyai  caracara  atau  yang  sering  disebut  strategi  khusus  untuk 

memenangkan persaingan. Syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat 

sukses  dalam  persaingan  adalah  berusaha  untuk  menciptakan  dan 

mempertahankan  pelanggan.  Agar  tujuan  tersebut  tercapai  maka  setiap 

perusahaan  selalu  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  para 

pelanggannya. 

Perubahanperubahan  yang  telah  terjadi,  juga  tercermin  pada  perubahan 

perubahan  pada  karakteristik  dan  perilaku  para  konsumen.  Antara  lain  dapat 

ditunjukkan  dengan  pendapatan  dari  masyarakat  yang  secara  pelan  terus 

meningkat,  frekuensi  pembelian  barangbarang,  perbaikan  dan  kemajuan 

pendidikan,  perbaikan  dalam  komunikasi  serta  pengaruh  hubungan  sosial  yang 

semakin meluas. Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka menjadi suatu 

keharusan  bagi  perusahaan  untuk  menyusun  kegiatan  pemasaran  yang 

menitikberatkan  kepada  karaktristik  para  konsumen.  Dengan  menggunakan 

karakteristik  konsumen  perusahaan  khususnya  manajemen  pemasaran  akan 
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mempunyai  kesempatan  baru  yang  berasal  dari  belum  terpenuhinya  kebutuhan 

konsumen. Dalam memilih suatu produk baik dalam bentuk barang atau jasa para 

konsumen selain dipengaruhi oleh atributatribut yang melekat pada produk juga 

dipengaruhi  oleh  karakteristik  konsumen  yang  meliputi  budaya,  sosial, 

kepribadian dan psikologis. 

Pengambilan keputusan dalam pembelian terhadap produk setiap konsumen 

berbedabeda,  bergantung  pada  jenis  keputusan  pembelian. Untuk meraih  suatu 

keberhasilan  pemasar  harus  dapat  melihat  lebih  jauh  bermacammacam  faktor 

yang  mempengaruhi  pembeli  dan  mengembangkan  pemahaman  mengenai 

bagaimana  konsumen  melakukan  keputusan  pembelian.  Secara  khusus  pemasar 

harus mampu mengidentifikasi siapa yang membuat keputusan pembelian,  jenis 

jenis  keputusan  pembelian  dan  langkahlangkah  proses  pembelian.  Perusahaan 

dalam pemasarannya harus mengedepankan manfaaat dari produk atau jasa yang 

ditawarkan  dan  harus  mampu  memahami  dan  mengantisipasi  kondisi  tersebut 

dengan memberikan  kualitas  yang  baik  kepada  para  konsumen. Hal  tersebut 

dikarenakan konsumen  akan  membandingkan apa yang diperolehnya dengan apa 

yang  diharapkannya,  selanjutnya  akan  memutuskan  apakah  akan  menggunakan 

kembali jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Merupakan hal wajib 

yang  harus  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  memberikan  pelayanan  secara 

maksimal  agar  segala  bentuk  keinginan  para  konsumen  dapat  terpenuhi,  yang 

secara  langsung  akan  memberikan  kepuasan  sesuai  apa  yang  diharapkan  oleh 

konsumen.
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Pada  dasarnya  semua  manusia  bersifat  sosial,  dalam  arti  tidak  ada 

seorangpun  didunia  ini  yang  dapat  hidup  menyendiri  terpisah  dari  orang  lain. 

Mereka  mengelompokkan  dirinya  dalam  berbagai  kelompok  manusia  yang 

bersifat  sosial.  Bersifat  sosial  mengandung  pengertian  bahwa  pertumbuhan  dan 

perkembangan  manusia  itu  mungkin  terjadi  di  dalam  hubungan  sosial.  Dalam 

hubungan sosial  terjadi  interaksi sosial. Tiaptiap  individu memiliki  timbal balik 

dan  saling  mempengaruhi  antara  individu  dan  kelompoknya.  Manusia  sebagai 

konsumen  yang  juga merupakan makluk  sosial  yang mengharuskan  berhadapan 

dengan  pihak  lain  sehingga  pola  perilaku  konsumen  dalam  hal  ini  sangat 

dipengaruhi  oleh  kekuatankekuatan  sosial  yang  melingkupinya.  Kekuatan 

kekuatan tersebut seperti: adanya pengaruh dari kelompok referensi, keluarga dari 

konsumen yang bersangkutan serta peranan dan status yang disandang konsumen. 

Kondisi  tersebut  menjadikan  faktor  sosial  menjadi  salah  satu  faktor  perilaku 

konsumen  yang  memegang  peranan  penting  dalam  keputusan  pembelian  atau 

memilih  suatu  produk  atau  jasa  dalam  hal  ini  keputusan  pemilihan  lembaga 

pembiayaan atau leasing. 

Lembaga pembiayaan atau leasing merupakan salah satu bentuk usaha yang 

memberikan pinjaman sejumlah dana dalam hal ini bentuk pembiayaan pembelian 

sepeda motor.  Salah  satu  perusahaan  yang  bergerak dalam  bidang  leasing  yaitu 

Federal  Financial  Leasing  (FIF)  yang  merupakan  kredit  pembiayaan  sepeda 

motor  Honda  yang  memiliki  jangkauan  pemasaran  yang  mencakup  di  hampir 

seluruh  wilayah  Indonesia.  Proses  transaksi  yang  dilakukan  yaitu  memberikan 

jaminan  kredit  kepada  konsumen  dalam  melakukan  pembelian  sepeda  motor
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khususnya merek Honda.  Demikian  halnya  di wilayah  Kabupaten  Probolinggo, 

dimana  Federal  Financial  Leasing  (FIF) merupakan  salah  satu  bentuk  lembaga 

pembiayaan  yang  memiliki  kinerja  yang  baik  dan  ditunjukkan  adanya 

peningkatan  atas  jumlah  nasabah,  untuk  membuktikan  kondisi  tersebut  maka 

dapat  disajikan  data  jumlah  nasabah  pada  tahun  2008  sampai  2010  yang  secara 

lengkap dapat disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1 

Jumlah Nasabah Pada Federal Financial Leasing (FIF) 
Di Kabupaten Probolinggo Pada Tahun 2008 Sampai 2010 

Tahun  Jumlah Nasabah  Perkembangan 

Semester I Tahun 2008  1.221   

Semester II Tahun 2008  1.240  1,556% 

Semester I Tahun 2009  1.298  4,677% 

Semester II Tahun 2009  1.298  4,677% 

Semester I Tahun 2010  1.444  11,248% 

Semester II Tahun 2010  1.466  1,523% 

Sumber: Federal Financial Leasing (FIF) Cabang Kab. Probolinggo 

Berdasarkan  data  jumlah  nasabah  tersebut  dapat  membuktikan  bahwa 

selama  periode  tahun  2008  sampai  2010  menunjukkan  adanya  peningkatan 

jumlah  nasabah.  Apabila  ditinjau  dari  aktivitas  pemasarannya  menunjukkan 

bahwa  Federal  Financial  Leasing  (FIF)  memiliki  kemampuan  yang  lebih  baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis di Kabupaten Probolinggo. Adapun 

untuk  mengetahui  kondisi  tersebut  maka  akan  dilakukan  perbandingan  jumlah
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nasabah pada perusahaan leasing yang terdapat di Kabupaten Probolinggo, yang 

secara lengkap disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 
Jumlah Nasabah Perusahaan Leasing 

di Kabupaten Probolinggo Pada Tahun 2008 Sampai 2010 
Nama Perusahaan Tahun 

FIF  SAF  SUMMIT  ADIRA 
Semester I Tahun 2008  1.221  521  1.021  1.021 
Semester II Tahun 2008  1.240  640  1.040  1.040 
Semester I Tahun 2009  1.298  998  1.098  1.198 
Semester II Tahun 2009  1.393  1.193  1.077  1.393 
Semester I Tahun 2010  1.444  1.023  948  1.367 
Semester II Tahun 2010  1.466  1.123  1.045  1.390 
Sumber: Hasil Survey Peneliti 

Berdasarkan  hasil  perbandingan  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa 

Federal  Financial  Leasing  (FIF)  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  apabila 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

adanya kepercayaan para nasabah atas keberadaan lembaga pembiayaan tersebut. 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  judul  penelitian  yang  diambil  yaitu: 

“PENGARUH  FAKTOR  SOSIAL  TERHADAP  KEPUTUSAN MEMILIH 

LEASING  (Studi  Pada  Federal  International  Finance  (FIF)  di  Kabupaten 

Probolinggo)” 

B.  Perumusan Masalah 

1.  Apakah  faktor  sosial  yang meliputi kelompok  referensi,  keluarga  dan  peran 

dan  status  berpengaruh  terhadap  keputusan  memilih  leasing  Federal 

International Finance (FIF) ?
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2.  Di antara faktor sosial yang meliputi kelompok referensi, keluarga dan peran 

dan  status  tersebut  di  atas  manakah  yang  paling  berpengaruh  terhadap 

keputusan memilih leasing Federal International Finance (FIF) ? 

C.  Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus maka batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong (2003:201) mengenai 

faktor sosial yaitu meliputi kelompok referensi, keluarga dan peran dan status. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a.  Untuk  mengetahui  pengaruh  faktor  sosial  yang  meliputi  kelompok 

referensi,  keluarga  dan  peran  dan  status  terhadap  keputusan  memilih 

leasing Federal International Finance (FIF). 

b.  Untuk  mengetahui  faktor  sosial  yang  meliputi  kelompok  referensi, 

keluarga dan peran dan status tersebut yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan memilih leasing Federal International Finance (FIF). 

2.  Kegunaan Penelitian 

a.  Bagi  pihak  perusahaan,  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  informasi  dan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam rangka 

untuk  mempengaruhi  konsumen  dalam  pembelian  produk  berdasarkan 

analisis faktor sosial. 

b.  Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi untuk 

penelitian lebih lanjut.


