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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini bisnis komputer merupakan bisnis yang

cukup menjanjikan, khususnya di kota Yogyakarta yang merupakan kota

pendidikan. Dengan populasi mahasiswa yang tinggi merupakan pasar potensial

bagi usaha dan bisnis komputer. Hal ini menimbulkan persaingan antar toko

komputer yang semakin ketat. Persaingan ini menjadi tantangan bagi setiap toko

komputer untuk meningkatkan penjualan yaitu salah satunya dengan cara

menawarkan komputer rakitan yang harganya jauh lebih murah jika

dibandingkan dengan komputer pabrikan. Selain itu komputer rakitan juga

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda

dengan harga yang dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen.

Dalam kondisi seperti inilah pihak toko komputer dituntut untuk betul-

betul memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Dulu ada anggapan

bahwa yang paling penting adalah produk, namun sekarang sudah berorientasi

pada konsumen, yaitu bagaimana usaha yang harus dilakukan untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, konsumen memegang

peranan yang sangat penting bagi toko komputer dalam menentukan strategi

pemasaran.



Toko komputer berusaha untuk menjual komputer rakitan berdasarkan apa

yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen dan berusaha untuk

memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen tersebut dalam rangka untuk

memperoleh keuntungan serta untuk mampu mempertahankan kelangsungan

hidup usahanya. Hal ini sesuai dengan Konsep Pemasaran yang mengatakan

bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan

dan keinginan pasar sasaran dan penyerahan produk yang memuaskan secara

lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing.1}

Melihat kenyataan tersebut, strategi pemasaran yang paling tepat bagi toko

komputer adalah mengadakan penelitian tentang konsumen. Dengan melihat

betapa pentingnya kita untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam

keputusan membeli suatu produk, diperlukan adanya pengetahuan tentang

perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan

tersebut. )

Definisi tersebut mengandung dua elemen penting dari arti perilaku

konsumen, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang
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semuanya ini akan melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan

mempergunakan barang-barang danjasa-jasa ekonomis.

Penilaian atau faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam

pengambilankeputusan pembelian antara lain adalah faktor eksternal dan faktor

internal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar individu yang mendorong

individu tersebut untuk melakukan sesuatu kegiatan. Dalam hal ini faktor

eksternal yang mempengaruhi konsumen antara lain : kebudayaan, kelas sosial,

pengaruh keluarga, dan pengaruh kelompok referensi. Sedangkan faktor internal

adalah faktor dari dalam diri individu tersebut yang menyebabkan individu

tersebut memilih kegiatan, cara dan berperilaku tertentu untuk memuaskan

kebutuhan yang dirasakan. Faktor internal tersebut antara lain : motivasi,

pengamatan, proses belajar, konsep diri dan kepribadian serta sikap.

Perilaku konsumen biasanya ditimbulkan atau dimulai dengan adanya

motif. Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah laku

yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Secara definitif

motif dapat dikatakan sebagai berikut:

Motif atau motivasi adalah dorongan kebutuhan dan keinginan individu
yang mengarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan.3)

Motivasi adalah pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi

3) Basu Swastha DH & T. Hani Handoko, Manajemen Pemasaran AnalisaPerilaku Konsumen,
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yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan

pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.

Diharapkan, dengan dilakukannya penelitian tentang motivasi mahasiswa

menyebabkan pihak toko komputer mengetahui tentang perilaku mahasiswa.

Selain itu pihak toko komputer juga dapat mengetahui apa yang menjadi

kebutuhan dan keinginan mahasiswa yang berbeda satu sama lain. Semakin

besar kemampuan toko komputer untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

mahasiswa, maka semakin besar kesediaan mahasiswa untuk memilih toko

komputer tersebut sebagai tempat untuk membeli komputer rakitan.

Dengan melihat betapa pentingnya kita mengetahui motivasi, sikap dan

perilaku seorang konsumen mahasiswa dalam pembelian komputer rakitan,

maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi judul dalam

pembuatan skripsi yaitu "Analisis Motivasi Konsumen Mahasiswa di

Yogyakarta Dalam Memilih Komputer Rakitan".

1.2 Rumusan Masalah

Pengertian dari komputer rakitan adalah komputer yang komponen-

komponen didalamnya dirakit sendiri baik oleh pihak toko komputer maupun

konsumen sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan menurut kebutuhan,

keinginan, dan kondisi keuangan konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan

komputer pabrikan atau komputer bermerk adalah komputer yang dibuat

sedemikian rupa oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi,



dimana hasil rakitannya telah lolos uji performance maupun reliability untuk

kemudian dibuat secara massal.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun suatu

perumusan masalah sebagai berikut :

1. Motivasi apa saja yang mempengaruhi mahasiswa di Yogyakarta dalam

memilih komputer rakitan?

2. Diantara berbagai motivasi yang mempengaruhi mahasiswa di Yogyakarta

dalam memilih komputer rakitan, motivasi apa yang paling dominan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan, perlu adanya pembatasan

masalah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan penelitian tidak menyimpang dari

sasaran. Batasan permasalahan tersebut adalah :

1. Penelitian ini hanya ditujukan pada mahasiswa di Yogyakarta.

2. Variabel-variabel yang diteliti adalah :

a. Harga

Harga merupakan nilai atau sejumlah uang yang diperlukan untuk

mendapatkan suatu produk.

Harga komputer rakitan yang relatif lebih murah daripada komputer

pabrikan dengan spesifikasi komponen yang sama menyebabkan

konsumen terutama kalangan mahasiswa lebih memilih komputer

rakitan dibanding dengan komputer pabrikan.



b. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk dijual dan

bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

Produk komputer rakitan yang spesifikasi komponennya dapat

disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan kondisi keuangan

konsumen merupakan salah satu faktor yang mendorong konsumen

mahasiswa untuk memilih komputer rakitan.

c. Promosi

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi yang menginformasikan suatu

produk yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan pertukaran dalam

pemasaran.

Promosi yang gencar mengenai produk komputer rakitan yang banyak

dilakukan oleh pihak toko komputer merupakan salah satu faktor yang

mendorong konsumen mahasiswa untuk memilih komputer rakitan.

d. Pelayanan

Pelayanan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk memberikan

kepuasan kepada konsumen.

Pelayanan dalam bentuk pemberian garansi yang mudah proses

pengurusannya menyebabkan konsumen mahasiswa memilih komputer

rakitan.



e. Distribusi

Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan suatu produk agar sampai

ke tangan konsumen.

Kemudahan dalam memperoleh produk komputer rakitan dikarenakan

hampir semua toko komputer menawarkan produk komputer rakitan

juga merupakan salah satu faktor yang mendorong konsumen

mahasiswa untuk memilih komputer rakitan.

3. Penggolongan responden hanya dibatasi pada 2 karakteristik saja, yaitu :

a. Jenis Kelamin

- Laki-laki

- Perempuan

b. Uang Saku/Penghasilan

- Kurang dari Rp 500.000

- Rp 500.000-Rp 1.000.000

- Lebih dari Rp 1.000.000

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motivasi-motivasi yang mempengaruhi mahasiswa di

Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan.

2. Untuk mengetahui motivasi yang paling dominan mempengaruhi mahasiswa

di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan.



3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi mahasiswa di

Yogyakarta berdasarkan karakteristik uang saku/penghasilan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam ilmu

pemasaran baik itu secara teoritis maupun praktek melalui penelitian dimana

ilmu tersebut diterapkan, khususnya tentang motivasi dan perilaku

konsumen.

2. Bagi pihak toko komputer

Dengan adanya penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memberikan

masukan kepada pihak toko komputer mengenai motivasi mahasiswa dalam

memilih komputer rakitan sehingga pihak toko komputer akan mudah untuk

melakukan penyempurnaan usahanya.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan informasi

bagi penelitian lain yang masih ada hubungannyadengan masalah motivasi.


