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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Karakter konsumen yang mencakup sikap dan perilaku, bukanlah sesuatu 

yang  statis,  namun selalu  dinamis  atau berubah dan mereka  juga berkembang. 

Konsumen akan mempunyai persepsi yang baru, selera yang baru, memori yang 

baru,  dan  pengalaman  yang  baru  dalam kehidupan mereka  sebagai  konsumen. 

Untuk dapat mengenal, menciptakan dan mempertahankan pelanggan, maka studi 

tentang  perilaku  konsumen  sebagai  perwujudan  dari  aktivitas  jiwa  manusia 

sangatlah  penting.  Perilaku  konsumen  memberikan  wawasan  dan  pengetahuan 

tentang apa yang menjadi kebutuhan dasar konsumen.

Perusahaan  selalu  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memaksimalkan 

penjualan. Upaya tersebut antara lain melalui media iklan, peningkatan kualitas 

pelayanan,  pemberian  hadiah,  kemudahan  kredit  serta  mengetahui  selera 

konsumen. 

Produk  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  dapat  menjadi  salah  satu 

pembentukan  motivasi,  persepsi,sikap  dan  gaya  hidup  konsumen.  Perusahaan 

menyadari,  bahwa factor  psikologis  saat  ini  memegang peranan penting dalam 

keputusan pembelian, meskipun faktor-faktor lain seperti budaya, social, pribadi 

juga  berpengaruh  pada  keputusan  pembelian.  Keputusan  konsumen  untuk 

membeli  barang  dan  jasa,  sering  juga  didasarkan  atas  pertimbangan  yang 

irrasional, dalam artian karena barang tersebut akan meningkatkan harga dirinya, 
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supaya tidak ketinggalan jaman, dikagumi,  dianggap sebagai kelas tertentu dan 

sebagainya  (Susana, 2002). Kesadaran ini  berdasarkan pengamatan perusahaan, 

dimana  sekarang  sepeda  motor  dimiliki  untuk  kepentingan  individu,  bukan 

keluarga.  Hal  ini  terlihat  dimana  dalam satu rumah  yang  anggota  keluarganya 

lebih dari satu orang, terkadang ada lebih dari satu sepeda motor. Saat ini sepeda 

motor merupakan kebutuhan individu dimana keberadaannya mencerminkan gaya 

hidup  dan  perilaku  pemakainya  maka  dalam  keputusan  pembelian,  faktor 

psikologis  sangat  berpengaruh.  Selain  itu  perilaku  konsumen  dipengaruhi  oleh 

factor usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendapatan.

Seiring  begitu  banyaknya  pertimbangan  konsumen  dalam  memilih 

kendaraan bermotor, maka perlu dicermati bahwa faktor psikologis sangat penting 

bagi konsumen dalam pembelian sepeda motor. Faktor psikologis adalah semua 

faktor-faktor yang berasal dari dalam diri konsumen. Faktor psikologis meliputi : 

motivasi, persepsi, sikap dan gaya hidup maka faktor psikologis ini menjadi factor 

dalam pertimbangan konsumen untuk membeli sepeda motor.

Konsumen  pada  saat  membeli  sepeda  motor  bukan  lagi  hanya  karena 

kebutuhan tetapi  juga gengsi atau gaya  hidup. Konsumen rela membeli  sepeda 

motor  asalkan  sepeda  motor  tersebut  memang  bagus  dalam artian  baik  dalam 

model, warna, gaya atau penampilan menarik.  

Menurut  Glen dan  Steven (1991 : 81) : “Konsumen itu bukan penerima 

pasif ,  tetapi  aktif mencari  informasi  agar dapat menentukan keputusan terbaik 

dalam memenuhi kebutuhannya.”. Resiko dalam mengambil keputusan yang salah 

berakibat  besar dan ini  bisa  terjadi  bila  informasi  yang  didapat  sangat  minim. 
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Kebanyakan  masukan  yang  digunakan  pada  lingkungan  pengambil  keputusan 

adalah  alasan  aktifnya  pencarian  informasi  sebagai  alternative  yang  dilakukan 

oleh pembeli.  Ada 5 (lima) tahapan proses yang dilalui  oleh konsumen dalam 

membelanjakan uangnya untuk suatu barang / jasa.

Problem recoqnition

Search

Alternative evaluation

Choice

Postacquisition Processes

Gambar 1.1. A Generic Flowchart of The Consumer Decision Process
Sumber : Mowen (1990 : 285)

Pada pembelian sepeda motor, pengenalan masalah  adalah type apa yang 

akan dibeli,  jenis mesin,  pilihan warna,  model,  dan lain-lain.  Pencarian adalah 

pencarian informasi tentang keunggulan produk pada merk yang ada kemudian 

dievaluasi semua alternative yang ada baru ditentukan pilihan yang dikehendaki 

dan diambil keputusan membeli. 

Mencermati  begitu  banyak  alternatif  yang  tersaji  bagi  konsumen  untuk 

membeli sepeda motor, peneliti terdorong mengadakan penelitian tentang faktor 

psikologis  dalam  memutuskan  membeli  sepeda  motor.  Hasil  berupa  tindakan 

pembelian,  seperti  apa yang diharapkan oleh pemasar,  sangat dipengaruhi  oleh 
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faktor  Psikologis,  yang  terdiri  atas  motivasi,  persepsi,  sikap,  dan  gaya  hidup. 

(Kotler et. al, 1999:223)

Alasan penelitian menggunakan sepeda motor Yamaha mio sebagai obyek 

yang  diteliti  karena  fenomena  grafik  permintaan  terhadapnya  terus  mengalami 

peningkatan  dilihat  pada  pada  periode  Januari  sampai  September  2009  (lihat 

lampiran 1).

Pada  penelitian ini tidak ingin mengungkapkan atau melihat produk dari 

dimensi  pemasar  melainkan  dari  pandangan  konsumen  mengingat  bahwa 

konsumen memiliki kedaulatan atas perilakunya, oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk meneliti perbedaan yang paling besar terhadap variabel  Faktor Psikologis 

pada perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor Yamaha Mio. Ketertarikan 

peneliti  terhadap  masalah  perilaku  konsumen  khususnya  Variabel  Psikologis 

diatas didasarkan atas pemikiran bahwa variabel diatas adalah dasar pertimbangan 

konsumen dalam memutuskan membeli sepeda motor Yamaha Mio.    

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah yang dipertimbangkan konsumen dari faktor-faktor psikologis yang 

terdiri  dari  motivasi,  persepsi,  sikap,  dan  gaya  hidup  terhadap  pembelian 

sepeda motor Yamaha Mio di Dealer Blimbing Motor? 

2. Faktor  psikologis manakah yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam 

pembelian sepeda motor Yamaha Mio di Dealer Blimbing Motor?
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji faktor-faktor psikologis (motivasi, persepsi, 

sikap,  dan  gaya  hidup)  yang  dipertimbangkan  konsumen  dalam  pembelian 

sepeda motor Yamaha Mio di Dealer Blimbing Motor.

2. Untuk mengetahui faktor  yang  dominan  dipertimbangkan  konsumen  dalam 

pembelian sepeda motor Yamaha Mio di Dealer Blimbing Motor.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini dapat membantu para pebisnis otomotif sepeda motor 

dalam  membuat  strategi  dengan  mengetahui  faktor  psikologi  yang 

menentukan bagi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian sepeda 

motor. Dan diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi 

perusahaan yang bersangkutan guna menetapkan kebijaksanaan dalam bidang 

marketing  untuk  dapat  lebih  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  produk  / 

pelayanan.

2. Untuk  kalangan  akademisi  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  dipakai  untuk 

menambah  wawasan  atau  dapat  dipakai  sebagai  bahan  rujukan  untuk 

penelitian sejenis.
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