
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, hipotesis, ruang lingkup serta sistematika penulisan 

laporan penelitian. 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian       

Tingkat penjualan di bidang otomotif khususnya mobil sedang mengalami 

peningkatan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Gaikindo (Gabungan Ikatan 

Kendaraan Bermotor Indonesia), setelah bangkit dari krisis keuangan 1998 

penjualan mobil seluruh merek di Indonesia pada tahun 2000 hanya 212.277 unit, 

dibandingkan sekarang setelah ekonomi pulih dan mobil menjadi kebutuhan 

masyarakat di Indonesia, total penjualan seluruh merek tahun 2010 mencapai 

765.029 unit.        

 Berdasarkan total penjualan tersebut, ternyata para konsumen banyak yang 

membeli mobil di segmen mobil keluarga baik MPV maupun SUV yang bertipe 

4x2 dan memiliki mesin dengan kapasitas <1500cc sampai  ≤ 2500cc. Mengacu 

pada data produksi mobil tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Gaikindo, total  

produksi MPV maupun SUV pada segmen tersebut sebesar 459.329 unit.  

Di Jakarta banyak sekali mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) maupun 

SUV (Sport Utility Vehicle) keluarga yang berseliweran di lalu lintas ibukota, 

perbedaan signifikan antara MPV dan SUV adalah model fisik SUV lebih tinggi 
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dan ukuran velg serta ban SUV lebih besar ukurannya. Contoh MPV adalah 

seperti (Avanza, Innova, Panther, dll) sedangkan contoh untuk SUV adalah 

(Panther Grand Touring, CR-V, Rush, dll). Sekarang mobil yang sedang menjadi 

favorit para konsumen di Jakarta berasal dari varian  SUV yang bermesin diesel 

dengan kapasitas 2.500cc, karena diyakini mesin diesel sekarang sudah tidak 

berisik seperti mesin diesel konvensional.Pilihan varian SUV yang seseuai dengan 

karakteristik di atas adalah Ford Everest TDCi, Toyota Fortuner D4-D, Chevrolet 

Captiva VCDi dan Mitsubishi Pajero Sport Di-D.    

 SUV yang akan dijadikan sorotan sehubungan dengan kenaikan penjualan 

SUV diesel di tanah air adalah Mitsubishi Pajero Sport. Penjualan SUV ini selama 

tahun 2009 telah mencapai 2.548 unit dan menjadi mobil terlaris 10 besar pada 

tahun 2009 (Gaikindo 2010). Mendukung hal tersebut, pada tahun 2010, PT 

Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM) Mitsubishi di Indonesia membukukan penjualan fantastis.  Mengacu 

pada data yang dikeluarkan KTB, penjualan mobil penumpang Mitsubishi naik 

187% menjadi 11.692 unit dan dari angka tersebut Pajero Sport berhasil menjadi 

pemimpin penjualan dengan terjualnya 11.024 unit Pajero Sport.  

 Pajero Sport sangat diminati oleh konsumen, ini terbukti dengan 5 gelar 

penghargaan yang diraih oleh Mitsubishi Pajero Sport sebagai primadona baru di 

kelas SUV bermesin diesel, mengacu pada press release yang dikeluarkan PT. 

KTB, penghargaan tersebut adalah Best Big SUV 2010-Autobild Award 2010,  

Favorite Medium SUV – Autocar Indonesia Reader’s Choice Award 2010, Rookie 

of The Year –Otomotif Award 2010, Most Favorite Diesel Car – Car & Tuning 
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Guide Magazine 2010, dan Best SUV Diesel 2010 – ICOTY 2010 – Mobil Motor 

Magazine. Semua prestasi tersebut menempatkan SUV diesel kebanggaan 

Mitsubishi ini meraih tempat pertama untuk kategori SUV diesel dan membantu 

Mitsubishi meraih peringkat ketiga dari total penjualan mobil nasional dengan 

total penjualan sebesar 106.483 unit pada tahun 2010 kemarin (KTB 2010). 

 Hal di atas bisa terjadi karena adanya perilaku konsumen yang sifatnya 

dapat berubah-ubah. Memahami perilaku konsumen yang berubah-ubah tersebut  

bukanlah pekerjaan yang sederhana. Keputusan untuk membeli suatu produk 

tertentu terkadang merupakan hasil dari proses yang lama dan rumit karena 

mencakup kegiatan mencari informasi, membandingkan berbagai merek, 

melakukan evaluasi sampai akhirnya memutuskan pembelian. Di dalam proses 

pengambilan keputusan, faktor-faktor perilaku konsumen tersebut diantaranya 

dapat diuraikan pada faktor psikologis, meliputi: motivasi, persepsi, pembelajaran 

dan sikap konsumen (Schiffman&Kanuk 2000). .   

 Untuk memahami alasan yang mendasari keputusan pembelian konsumen, 

perusahaan perlu memperhatikan motivasi dari konsumen yaitu faktor-faktor yang 

mendorong konsumen melakukan tindakan tertentu. Para psikolog telah 

mengembangkan teori-teori mengenai motivasi. Teori motivasi yang cukup 

terkenal adalah Teori Maslow dimana Maslow menjabarkan kebutuhan 

berdasarkan tingkat kepentingannya, pertama dari tingkat kebutuhan fisik, 

keamanan, sosial, ego, dan perwujudan diri. Teori maslow dapat membantu 

perusahaan dalam memahami bermacam-macam produk disesuaikan dengan 

rencana, sasaran, dan kebutuhan konsumen.      
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 Sedangkan untuk persepsi, persepsi merupakan suatu proses individual 

yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik stimulus (ukuran, warna dan intensitas) 

serta konteks dimana stimulus itu terlihat dan didengar. Persepsi tidak hanya 

tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan 

dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Sebab jika 

dua orang dihadapkan pada stimuli yang sama, keduanya bisa menanggapi stimuli 

itu dengan cara berbeda, oleh sebab itu persepsi juga menjadi salah satu faktor 

psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian.  

 Pembelajaran juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku konsumen 

berdasarkan pengalaman pribadi yang dialaminya, maupun pengalaman yang 

dialami orang lain. Hasil pembelajaran dari pengalaman tersebut nantinya akan 

membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian dari beberapa 

alternatif produk.       

 Terakhir adalah sikap, dimana sikap berperan sebagai tindakan evaluatif 

terhadap suatu produk. Konsumen bisa menyukai atau tidak menyukai produk 

yang ditawarkan. Jika dirasa tidak dapat memenuhi kepuasan yang diharapkan 

konsumen, biasanya konsumen akan mengambil sikap dalam proses pengambilan 

keputusan dan pasca pengambilan keputusan seperti tidak jadi membeli produk, 

atau jika produk sudah dibeli konsumen tidak akan membelinya lagi untuk kedua 

kali maupun menginformasikan pengalamannya kepada orang lain.   

 Dengan pemahaman perilaku konsumen tersebut  diharapkan perusahaan 

akan mempunyai pandangan yang lebih luas tentang konsumen dan akan 

mengetahui peluang baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan 



5 

 

konsumen, sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran dan 

kebijakan selanjutnya dengan tepat.   

                          

1.2 Rumusan Masalah      

 Apakah faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan 

sikap mempengaruhi keputusan pembelian Mitsubishi Pajero Sport. 

 

1.3 Tujuan Penelitian       

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh faktor psikologis terhadap pengambilan keputusan konsumen 

dalam membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. 

 

1.4  Hipotesis Penelitian       

 Berdasarkan tujuan tersebut maka hipotesis yang disusun dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. H0: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian  

Pajero Sport 

     H1: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Pajero 

Sport 

2. H0: Persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Pajero 

Sport 

    H1: Persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Pajero Sport 
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3. H0: Pembelajaran  tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

Pajero Sport 

    H1: Pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Pajero 

Sport 

4. H0: Sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Pajero 

Sport          

    H1: Sikap berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Pajero Sport 

 

1.5       Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya terdapat 4 variabel yang dipilih dari 5 variabel faktor psikologis yang 

diterangkan oleh Schiffman dan Kanuk (2000) sebagai variabel pada 

penelitian ini yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta sikap dari 

konsumen pengguna Mitsubishi Pajero Sport. 

2. Penelitian diprioritaskan di Jakarta Barat dari bulan Februari 2011 sampai 

Maret 2011  

 
 

1.6  Sistematika Penulisan      

 Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran penulisan isi 

tiap bab yang ada pada laporan tugas akhir secara keseluruhan.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 Pada bab ini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, hipotesis dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan yang 

akan digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori serta metode yang menjadi acuan dalam tugas akhir ini. 

Teori-teori tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian 

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Teori-teori yang mendasari 

penelitian ini diantaranya adalah perilaku konsumen, faktor psikologis yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, diantaranya motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan sikap, tahapan dalam keputusan pembelian serta teori mengenai 

tools yang digunakan untuk  dapat membantu analisis data dan pembahasan 

penelitian. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini yaitu mulai dari penelitian pendahuluan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, desain penelitian, pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data dan pembahasan serta yang terakhir yaitu tahap 

kesimpulan dan saran.  
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BAB IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi semua data yang diperlukan, dimana data-data tersebut dapat 

berupa rekap data hasil kuesioner maupun data pendukung penelitian lainnya. 

Setelah data selesai dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data 

serta analisa yang sesuai 

 

BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN        

 Dalam bab ini akan dilakukan analisis data dan pembahasan berkenaan 

dengan faktor psikologis yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian serta implikasi bagi perusahaan. 

 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Tahap akhir dari penelitian ini ialah menarik kesimpulan yang akan 

menjawab tujuan dari penelitian ini. Setelah itu, pada bagian saran juga akan 

disertai masukan yang mungkin dapat menjadi input atau masukan  bagi 

perusahan maupun penelitian berikutnya. 


