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1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dunia usaha makin berkembang belakangan ini seiring dengan globalisasi 

keuangan dan investasi yang didukung oleh tersedianya berbagai fasilitas 

komunikasi di berbagai penjuru dunia. Situasi seperti ini mendorong terciptanya 

iklim persaingan yang semakin ketat. Masing-masing pelaku usaha dengan gencar 

melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan barang atau jasa yang merka 

miliki kepada masyarakat dan berharap upaya-upaya tersebut dapat membuat 

barang atau jasa mereka dikenal, dinikmati dan dibeli oleh kelompok masyarakat 

yang dituju. 

Permintaan kendaraan bermotor roda dua dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Peningkatan ini diduga terjadi antara lain karena daya tarik efisiensi 

biaya dan perawatan, tipikal jalan di Indonesia, optimalisasi waktu, kondisi alam 

dan iklim serta kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Di sisi lain 

kemampuan daya beli masyarakat yang tidak sama menjadikan jasa leasing suatu 

pilihan yang tepat untuk mendapatkan sepeda motor tersebut, atau dengan kata 

lain membeli kendaraan ini dengan sistem kredit. Kondisi ini hendaknya 

menjadikan perusahaan leasing untuk memperhatikan perilaku konsumen dalam 

melakukan keputusan pengambilan kredit motor sebagai bagian dari strategi 

pemasaran, agar dapat memberikan rangsangan kepada konsumen untuk tetap 



setia dengan jasa kredit yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan dapat mempertahankan predikat sebagai pemimpin pasar yang 

menguasai jasa leasing sepeda motor di Indonesia. 

Perusahaan leasing adalah suatu bentuk perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa sewa kendaraan, namun pada akhir tenor-nya, kepada customer 

diberikan pilihan kendaraan ingin dibeli atau tetap menjadi milik perusahaan, dan 

yang bisa menentukan apakah suatu lembaga keuangan itu dapat beroperasi atau 

tidak adalah lembaga keuangan pengawasnya yaitu Bank Indonesia. Maka Bank 

Indonesia yang berhak untuk memberikan izin operasional dan mencabut izin bag 

perusahaan leasing. 

PT Finansia Multi Finance merupakan salah satu perusahaan yang telah 

memegang izin untuk anjak piutang, leasing, pembiayaan, dan kartu kredit. 

Dengan latar belakang usaha pembiayaan alat berat, mobil, motor, dan kredit 

barang elektornik. PT Finansia Mulit Finance juga telah melayani usaha-usaha 

skala besar hingga keperluan perorangan dengan profesional. 

PT Finansia Multi Finance merupakan salah satu perusahaan leasing yang 

terus berusaha memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Hal ini 

menjadi penting apalagi dikaitkan dengan keadaan ekonomi negara yang tidak 

menentu. Sehubungan dengan itu maka pihak perusahaan agar dapat terus 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dituntut untuk memberikan pelayanan 

yang efektif dan efisien. Dalam mencapai kondisi seperti itu, PT Finansia Multi 

Finance harus memperhatikan perilaku konsumen, sebab dengan memperhatikan 

perilaku konsumen perusahaan dapat mengetahui dan memahami berbagai aspek 



yang ada pada konsumen, yang akan digunakan dalam menyusun strategi 

pemasaran yang berhasil 

Dalam pembahasan ini yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan 

yang menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut dalam menjalankan 

kegiatan usahanya di dalam memilih kebutuhannya dan memuaskan para 

konsumennya yaitu dengan memperhatikan terlebih dahulu perilaku konsumen. 

Setidaknya ada dua alasan mengapa perilaku konsumen harus diperhatikan. 

Pertama, konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Kedua, 

perkembangan perdagngan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak rpdouk 

yang ditawarkan daripada permintaan. 

Menurut Engel et, al (1995), perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan. 

Sedangkan, menurut Kotler dan Amstrong mengartikan perilaku konsumen 

sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga 

yang membeli produk untuk konsumsi personal. 

Memperhatikan perilaku konsumen di dalam suatu perusahaan merupakan 

hal yang sangat penting dalam rangka mengembangkan suatu perusahaan terutama 

untuk sekarang ini, dimana setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat 

dengan perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang yang sama. Adapun 

memperhatikan perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

berbagai aspek yang ada pada konsumen, yang akan digunakan dalam menyusun 



strategi pemasaran yang berhasil. Selain itu juga dapat mengethaui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi pilihan konsumen. 

PT Finansia Multi Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa leasing, meskipun jumlah perusahaan leasing di Indonesia sudah cukup 

banyak namun persaingan dalam bentuk bisnis leasing semakin ketat. Apalagi 

kondisi negara saat ini yang timbulnya berbagai macam masalah adalah 

merupakan salah satu penyebab penurunan tingkat kemampuan masyarakat untuk 

memiliki brang yang dinginkan dengan cara tunai. 

Berdasarkan uraian di atas, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi 

tugas akhir ini memutuskan untuk mengambil judul: “Perilaku Konsumen 

Dalam Keputusan Pembelian Motor Secara Leasing Pada PT Finansia Multi 

Finance”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berbagai macam perilaku konsumen yang ada pada perusahaan tersebut, 

maka batasan dan identifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku konsumen dalam keputusan pembelian motor secara 

leasing pada PT Finansia Multi Finance. 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi atas perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian motor secara leasing pada PT Finansia Multi Finance. 

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi atas perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian motor secara leasing pada PT Finansia 

Multi Finance. 



1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Tujuan dilakukan kerja praktek ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perilaku konsumen dalam keputusan pembelian motor 

secara leasing pada PT Finansia Multi Finance. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi atas perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian motor secara leasing pada PT Finansia 

Multi Finance. 

3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi atas 

perilaku konsumen dalam keputusan pembelian motor secara leasing pada PT 

Finansia Multi Finance. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan suatu 

manfaat yang tentunya dapat berguna bagi semua yang terkait di dalam kegiatan 

penelitian. 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan 

Laporan tugas akhir ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi PT 

Finansia Multi Finance sebagai bahan masukan evaluasi sehingga diharapkan 

daat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan pemasaran 

khususnya mengenai perilaku konsumen dalam upaya meningkatkan 

kemajuan perusahaan. 

 



2. Pihak Lain 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. 

3. Bagi Penulis 

Untuk membandingkan teoritis yang didapat selam kuliah dengan situasi nyata 

serta menambah pengetahuan praktis di bidang pemasaran, terutama mengenai 

perilaku konsumen dalam upaya meningkatkan kemajuan perusahaan dan juga 

dapat mengembangkan wawasan dan pandangan dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh saat perkuliahan. 

 

1.5 Metode Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Metode penyusunan laporan tugas akhir yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Mempelajari bahan-bahan yang dianggap perlu, baik dari buku-buku literatur 

dan artikel-artikel yang dianggap penting sebagai bahan perbandingan antara 

keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan dengan teori yang ada dalam 

buku. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Teknik penelitian ini dilakukan dengan: 

a. Observasi langsung ke perusahaan untuk memperoleh data primer yaitu 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek 

yang akan diteliti. 



b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pimpinan, staf, 

karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan yang menangani 

masalah-masalah yang berhubungan dengan objek yang diamati. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

leasing di PT Finansia Multi Finance yang beralamatkan di Jl Gatot Subroto No 

202 Bandung Jawa Barat, dan penelitian ini dilakukan oleh penulis selama satu 

bulan, dimulai dari tanggal 1 September 2008 sampai dengan 30 September 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


