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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia bisnis saat ini telah menuntut adanya perubahan dalam 

segala bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. Untuk meningkatkan   

persaingan bisnis global memaksa perusahaan untuk mencapai keunggulan 

strategi yang efektif. Untuk mencapai hal itu, membutuhkan konsep yang dapat 

merebutkan pelanggan dari persaingan pangsa pasar. Pengaruh perilaku konsumen 

sangatlah penting dalam pemasaran yang berhubungan dengan pencarian, 

penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Konsumen telah menjadi pusat 

perhatian pemasar, karena konsumenlah yang akan memutuskan bahwa ia akan 

membeli produk tertentu atau tidak. Konsumen berhak atas memilih, 

mengkonsumsi barang atau jasa dan diperlakukan atau dilayani. Oleh karena itu, 

pemasar wajib memahami konsumen apa saja yang dibutuhkannya, apa seleranya, 

bagaimana konsumen mengambil keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang 

dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen guna untuk tercapainya 

keberhasilan suatu strategi pemasaran suatu produk. Strategi pemasaran tidak 

hanya berdasarkan pada konsep pemasaran secara kesepakatan saja, tetapi harus 

bersifat perencanaan yang dapat melahirkan komitmen terhadap perusahaan untuk 

mewujudkan perubahan yang terjadi dimasa mendatang. 
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Suatu keputusan dalam pembelian sebuah produk melalui beberapa tahap yaitu 

tahap pertama diawali dengan pengenalan produk sesuai kebutuhan konsumen 

yang dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal dan eksternal. Tahap kedua 

pencarian informasi suatu produk yang didapatkan dari mencari bahan bacaan, 

menelpon teman mengunjungi toko untuk mempelajari produk yang diinginkan. 

Tahap ketiga konsumen melakukan evaluasi alternatif yang membentuk 

penialaian atas produk secara sadar dan rasional dengan mengumpulkan berbagai 

pilihan yang disukai. Hal ini dilakukan dalam mencari proses seleksi pada produk 

dipilih dan dibeli dengan kriteria di benak konsumen. Biasanya produk merek-

merek yang disukai dianggap mempunyai pertimbangan yang tinggi dalam 

ingatan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian sebuah produk. Ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

seperti harga yang ditawarkan, promosi, lokasi pemasaran, budaya masyarakat, 

pendapatan, kondisi perekonomian dan berbagai faktor lainnya. Semua faktor bisa 

dikendalikan perusahaan agar dapat diterima oleh persaingan pangsa pasar. 

Kebutuhan media informasi dengan teknologi kecanggihan saat ini dapat 

memfasilitasi perusahaan untuk memudahkan kegiatan usaha hingga bisa 

dirasakan oleh masyarakat luas dalam mengenalkan suatu brand yang dipasarkan. 

Brand merupakan identitas atau nama untuk pemilihan atau membedakan suatu 

produk yang ditawarkan pasar. Brand dapat membentuk ikatan emosional yang 

tercipta antara konsumen dengan produsen.  

Suatu brand bisa menimbulkan loyatitas konsumen yang tinggi. Membangun 

brand suatu produk dilakukan dengan menarik agar konsumen mudah 
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mengingatnya. Produk yang telah memiliki brand yang kuat akan memunculkan 

banyak keuntungan bagi perusahaan. Semakin kuat Brand Equity suatu produk, 

semakin kuat daya tariknya untuk menggiring konsumen mengkonsumsi produk 

tersebut kemudian akan mengantar perusahaan menghasilkan keuntungan secara 

waktu yang akan datang. Karena itu, brand berperan penting bagi perusahaan 

untuk lebih dikenal masyarakat. Tanpa brand Masyarakat tidak akan mengenal 

atau percaya terhadap produk yang ditawarkan di pangsa pasar. 

Persaingan dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan merek ataupun 

produk sangat terlihat di industri sepeda motor. Dalam setiap tahunnya sangat 

banyak inovasi-inovasi baru dari produk sepeda motor. Di Dealer Suzuki 

Tatarunggul Santosa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Blitar membuktikan bahwa 

belum memenuhi target penjualan yang dilakukan perusahaan di setiap tahunnya. 

Dari data penjualan tahun 2012  motor Honda 2520 unit, Yamaha 2055 unit dan 

Suzuki 750 unit. Sedangkan di tahun 2013 motor honda masih menduduki 

peringkat atas data penjualannya 2745 unit, Yamaha 2104 unit dan Suzuki 800 

unit motor. Dari data diatas menunjukkan pemasaran Motor merek Suzuki masih 

tergolong belum banyak diminati dibanding kompetitornya Honda dan Yamaha. 

Merek Honda dan Yamaha masih menjadi pilihan utama konsumen karena Suzuki 

dari penilaian masyarakat tergolong boros. Sedangkan Honda masih menjadi 

peminat terlaris dari Suzuki karena irit, harga jual tinggi dibanding Suzuki  dan 

kepercayaan masyarakat pada merek Honda. Saat ini Suzuki juga memperbarui 

produk dengan desain dan inovasi baru seperti Honda dan Yamaha yaitu dengan 

meluncurkan motor ijeksi, tetapi tidak mempengaruhi minat beli masyarakat dan 
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masih tidak bisa memenuhi target perusahaan. Di tahun ini Dealer Suzuki 

Tatarunggul Santosa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Blitar sepi peminatnya hingga 

terjadi penurunan, penjualan per bulannya di tahun 2013 bisa mencapai 30 unit 

motor berbeda dengan tahun ini hanya bisa dihitung dengan jari, penjualannya 

antara 1 sampai 10 unit motor padahal event-event atau promo penawaran 

penjualan untuk mempengaruhi minat beli konsumen sering dilakukan tetapi 

masih belum dapat mencapai target perusahaan. Hanya hari sebelum Idul Fitri dan 

akhir tahun saja peminat motor Suzuki di Dealer Tatarunggul Santosa Lodoyo 

Kecamatan Sutojayan Blitar lebih banyak. Berdasarkan latar belakang diatas maka 

peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Perilaku Konsumen dan 

Pembentukan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian Motor 

Suzuki (Studi Kasus di Dealer Tatarunggul Santosa Lodoyo Kecamatan 

Sutojayan Blitar)”. 
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 B. Permasalahan 

 Suatu keputusan dalam pembelian memerlukan pertimbangan dalam 

memilih sebuah produk yang akan diinginkan. Dalam memilih produk perlunya 

mengenali dan mencari informasi Brand yang akan dibeli. Produk yang telah 

memiliki brand yang kuat akan memunculkan banyak keuntungan bagi 

perusahaan. Khususnya di industri sepeda motor Seperti halnya produk motor 

merek Suzuki. Di dealer Suzuki Tatarunggul Santosa Lodoyo Kecamatan 

Sutojayan Blitar setiap tahunnya belum dapat memenuhi target penjualan  

Karena kurangnya perencanaan strategi pemasaran yang efektif dalam 

memahami faktor perilaku konsumen dan membentuk kesadaran merek 

dibenak konsumen serta kurangnya memberikan informasi ciri khas 

keunggulan motor Suzuki sehingga menyebabkan terjadinya penurunan 

penjualan. Terbukti bahwa tahun 2014 perusahaan setiap bulannya 

menargetkan penjualan 45 motor namun realisasinya hanya 19 motor. Tahun 

2015 perusahaan menurunkan target penjualan per bulannya 22 motor tetapi 

belum mencapai target dan realisasinya hanya 10 motor. Hal ini membuktikan 

bahwa penjualan motor Suzuki sedikit peminatnya. Padahal motor Suzuki 

sudah meluncurkan produk injeksi seperti halnya yang dilakukan 

kompetitornya Honda dan Yamaha tetapi masih terjadi penurunan penjualan di 

Dealer Tatarunggul Santosa Lodoyo Kec. Sutojayan Blitar. 
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 C. Rumusan Masalah  

  Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah  

1. Bagaimana cara meningkatkan penjualan Motor Suzuki dengan 

memahami sikap perilaku kosumen di Dealer Tatarunggul Santosa Lodoyo 

Kecamatan Sutojayan Blitar? 

2. Bagaimana cara meningkatkan penjualan Motor Suzuki dengan 

membentuk kesadaran merek di Dealer Tatarunggul Santosa Lodoyo 

Kecamatan Sutojayan Blitar? 

 

 D. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu 

1. Untuk mengetahui cara meningkatkan penjualan Motor Suzuki dengan 

memahami sikap perilaku konsumen di Dealer Tatarunggul Santosa 

Lodoyo Kecamatan Sutojayan Blitar. 

2. Untuk mengetahui cara meningkatkan penjualan Motor Suzuki dengan 

membentuk kesadaran merek dan memahami sikap perilaku konsumen di 

Dealer Tatarunggul Santosa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Blitar. 
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 E. Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan pada akhirnya penelitian ini, memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat lebih 

mendalami permasalahan secara teori dan aplikasinya dalam dunia 

perusahaan yang sesungguhnya. 

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk 

perbaikan sistem pemasaran yang sudah ada dalam perusahaan.  

3. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk referensi dan mendorong timbulnya penelitian selanjutnya.  

4. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen dan referensi perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesuma Negara  

yang berguna untuk dijadikan acuan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 


