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BAB I
M I L !

PENDAHULUAN

K

PEKPUM AK.AAN
UN IV ERSU AS A1HLANGOA- '

S U R A B A Y
1 * Pandangan Umum
Nenginjak usia ke 696 Surabaya makin melaju ke arah kota metropolitan. Searah dengan perkembangan kota muncul berbagai.pelengkap sebutan kota metropolitan yang
tumbuh di tengah maupun di pinggiran kota. Misalnya tem\
4
pat hiburan, pusat perbelanjaan, bank-bank, kompleks perumahan, sarana kepariuisataan,serta jumlah*penduduk kian pesat* Dengan kondisi demikian jasa angkutan darat me
megang peranan besar dalam masalah kebutuhan "jnasyairbfcat
akan pelayanan transportasi. Dan angkutan taksi merupa i
kan alternatif peroecahan.
Oi antara angkutan kota yang tampil beragam, tak
si sebagai sebuah sarana transportasi yang lebih privacy
dan nyaman memiliki tarif dengan dasar kilometer yang d^i
catat argometer selama mobil berjalan.
Taksi yang beroperasi di kota Surabaya mengalamipertambahan .relatif rendah karena ijin penambehan

taksi

baru telah dibatasi oleh Kotamadya Surabaya. Tetapi persaingan antar taksi dalam kota semakin
tat. Sedangkan maksud dibatasinya jumlah taksi yang ber
operasi tersebut adalah memantapkan usaha pertfcksian dan
menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan
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Kcmpetisi antar taksi disebabkan

konsumen jasecangkutan

belum IL.fca&si minded” dan banyaknya investor yang terjuo
dalam usaha pertaksian, Dalam situasi yang demikian,
sar banyak ditentukan oleh konsumen. Konsumen menentukan
taksi mana yang akan digunakan. Jadi besarnya permintaan
dan penauaran jasa taksi ditentukan oleh konsumen memilih
jasa taksi yang disukainya. Dalam mencapai tujuan perusa
haan, seorang pemasar dituntut dapat membaca situasi ter
sebut karena perusahaan yang dapat membaca situasi dan berorientasi pada konsumen yang tetap menjadi pilihan
konsumen,
Banyak segi yang mempengaruhi konsumen dalam me
ngkonsumsi barang atau jasa. Hal utama adalah berasal da
ri dalam diri konsumen sendiri, Flotivasi seseorang mangkonsumsi barang atau jasa, pengamatan, kepribadian <'^dan
konsep diri serta sikap akan menentukan pertimbangan kon
sumen mengkonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebu
tuhan dan keinginannya. Segi lain yang mempengaruhi ada
lah faktor -faktor di luar konsumen yaitu kebudayaan, ke
las sosial, kelompok referensi dan keluarga. Faktor-faktor extern tersebut mempunyai pengaruh cukup besar dalam
proses pembelian terhadap barang atau jasa dalam rangkapemenuhan kebutuhan dan keinginannya.
Dari sogi-segi yang mempengaruhi seperti diuraikan di atas dapat dikatakan bahua konsumen secara dina. m is akan

berubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor

yang mempengaruhinya. Perubahan tersebut antara lain pa-
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da pola konsumsi, harga diri, penaidikan dan kebissaan .
Oleh karenanya pihak pemasar harus tanggap terhadap peru
bahan dan pergeseran yang terjadi. Pemasar perlu mengadja
kan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang telah

di-

tetapkan.
Sehubungan dengan ini pemahaman disertai dengan
analisis yang mendalam tentang perilaku konsumen diperlij
kan sebagai input evaluasi terhadap

strategi

terhadap perumusan strategi pemasaran.

pemasaran

Hal ini disebab-

kan dalam strategi pemasaran terkandung kegiatan pemilih
an pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran dan peru
musan pregram yang tepat. Dengan demikian tujuan perusa
haan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen akan tercapai,

2* Penjelasan Judul
Dalam skripsi ini penulis memilih judul "ANALI
SIS PERILAKU KONSUMEN DALAM RANGKA MENYENPURNAKAN
TEGI PEMASARAN PADA PT MERPATI UAHANA TAXI".

STRA

Mengandung

pengertian sebagai berikut :
- Analisis,
adalah menyelidiki dan menguraikan bagian-bagiannya s^e
hingga jelas,
- Perilaku Konsumen,,
adalah kegiatan yang dilakukan ol.eh seseorang untuk
mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa setelah
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melalui beberapa tahapan proses pengambilan keputusan.
- Dalam Rangka,
adalah berkenaan dengan apa yang akan dilakukan kemudian,
- Menyempurnakan,
adalah tindakan-tindakan yang membuat lebih baik

apa

yang telah dilaksanakan sebelumnya.

«

- Strategi Pemasaran,
adalah serangkaian sasaran kebijaksanaan dan

aturan -

yang memberi arah kepada usaha-usaha dari uaktu ke uak
tu, tingkat, susunan dan alokasinya yang untuk sebagian
lagi adalah tanggapan terhadap lingkungan yang berubahdan kondisi-kondisi yang kpmpetitif.
- PT Merpati Uahana Taxi,
adalah perusahaan yang berdomisili di Surabaya bergerak
dalam bidang angkutan jasa khususnya taksi.
Dengan demikian pengertian keseluruhan dari ju dul skripsi tersebut perusahaan dapat mengetahui bahua analisis strategi pemasaran dan perilaku kosumen sebagai masukan yang berguna bagi tinjauan strategi pemasaran
yang telah dilaksanakan. Sehingga perusahaan dapat menentukan langkah yang tepat bagi kelangsungan usahanya di bi
dang yang dipilih.

3. Alasan Pemilihan Judul
Perusahaan yang baik
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tegi pemasaran yang dapat diandalkan menghadapi berbagai
situasi persaingan. Dengan demikian perusahaan aken turnbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Namun secara tidak terduga seperti yang terjadi pa^
*

da PT Merpati Uahana Taxi ini dimana pada akhir- akhir i,ni perusahaan tidak memenuhi pemesanan taksi yang masuk *
di meja operator.
Perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan situasi pasarnya yaitu mengoperasikan
armadanya yang disesuaikan dengan kondisi kota Surabaya,
namun masih terjadi pemesanan taksi yang tidak dapat dilayani. Maka sebetulnya hal ini merupakan indikasii. kuat
bahwa strategi yang ada perlu ditinjau kembali. Oleh karenanya, setelah perumusan kombinasi aspek pemasaran ter
tuang dalam program yang tepat, analisis perilaku konsu
men tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perusahaantetapi lebih jauh dari itu yakni diketahuinya apa

yang

diinginkan dan dibutuhkan seseorang mengkonsumsi

jasa

taksi,

4. Tujuan Penyusunan Skripsi
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mem
berikan gambaran serta membantu perusahaan baik perusahji
an dimana penulis melakukan penelitian maupun perusahaan
sejenis dalam mengatasi maslah pemesanan taksi yang

ti-

dapat dilayani dengan memahami perilaku konsumen. Dengan
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pertimbangan bahua masyarakat kota Surabaya masih

dalam

pembinaan menuju "taxi minded” juga medan persaingan tak
si yang cukup kompetitif*
Dengan landasan teori yang penulis pelajari, p^
nulis akan memberikan saran- saran dengan harapan saransaran tersebut dapat bermanfaat, khususnya bagi perusaha
an bersangkutan dan umumnya bagi perusahaan lain yang
jenis. Dan bagi penulis, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam penerapan teori dan praktek perilaku konsumen.

5. Sistimatika Skripsi
Penyusunan skripsi ini mengikuti sistimatika

sjb

bagai berikut :
Bab I.

Pendahuluan.
Bab ini memberi gambaran mengenai : pandangan
mum, penjelasan judul, alasan pemilihan

ij-

judul,

tujuan penyusunan skripsi, sistimatika skripsi,
dan metodologi skripsi yang terdiri dari : permasalahan, hipotesa kerja, scope analisa „ 6erta
prosedur pengumpulan dan pengolahan data,

se-

hingga dalam bab ini diungkapkan secara garis besar tentang keseluruhan
Bab II.

isi skripsi.

Tinjauan Teoritis Tentang Perilaku Konsumen
Di dalamnya diuraikan secara teoritis
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perilaku konsumen serta topik- topik lain yang
berkaitan dengan pembahasan skripsi*
Bab II I, Gambacan Umum Perusahaan
Dalam bab ini secara garis besar akan diurai kan mengenai keadaan umum PT Merpati

Uahana

Taxi, uraian yang diberikan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, ruang lingkup
pekerjaan juga hal- hal yang berkaitan denganperusahaan.
Gab IV

Analisis
Dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalah
an yang dihadapi oleh PT Merpati Uahana

Taxi,

dan juga bahasan atas permasalahan tersebut,sei
telah itu dengan melihat kenyataan yang ada ma
ka analisis dapat dilaksanakan untuk

kemudi’an

menuju kesimpulan dan saran.
Bab I/.

Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini akan dibahas mengenai :
1* Kesimpulan
2. Saran
dari permasalahan yang telah diteliti penulis.

6, Metodoloqi
6.1. Permasalahan
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6.1. Permasalahan
Perubahan lingkungan masyarakat senantiasa terus
menerus secara langsung maupun tidak langsung mempengaruh
i perilaku konsumen sebagai sasaran penauaran jasa perusa^
ha8n, Adanya perubahan lingkungan harus disadari oleh pemasar agar dapat diketahui pengaruh perubahan tersebut pa
da perilaku konsumen.

Pemahaman terhadap perilaku konsu

men diperlukan untuk mengetahui bagaimana

konsumen dalam

mengambil keputusan dalam pembelian produk/jasa,
PT Merpati Uahana Taxi sebagai salah satu perusa
haan yang menauarkan jasa angkutan dalam kota dengan tak
si, Berdasarkan penga.matan dan uawancara langsung
staff perusahaan,

pada

terjadi peningkatan jumlah pemesan tak

si yang tidak dapat dilayani pada bulan- bulan
ini, Menghadapi kenyataan demikian, ada

terskhir

kesempatan

bagi

perusahaan apakah masih ada kesempatan bagi perusahaan un
tuk' masuk lebih jauh ke dalam pasar sasarannya. Oleh kare
nanya, perusahaan perlu mengetahui sebab dari masalah ter
sebut. Untuk itu perlu mengetahui kebutuhan dan keinginan
konsumen dalam mengkonsumsi jasa taksi, sehingga dengan mengetahui apa yang dicari konsumen terhadap jasa angkut
an taksi, diharapkan perusahaan mengetahui sebab dari pe
ningkatan jumlah calon penumpang yang tidak dapat dilaya
ni, Selanjutnya dapat dijadikan masukan bagi evaluasi dan
penyempurnaan program pemasaran yang telah dilaksanakan.
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6.2. Hipotesis Kerja
Dengan permasalahan di atas, mendorong

penulis

mengajukan dugaan pemecahan yang dihadapi perusahaan ada
lah dengan memahami kecenderungan- kecenderungan tindakan konsumen dalam melakukan pembelian yaitu faktor- fak
tor yang mendorong konsumen membeli atau tidak

membeli

suatu produk/jasa.

6.3. Scope Analisis
Dalam pembahasan skripsi ini sesuai

dengan ju

dul yang dipilih yaitu : "Analisis Perilaku Konsumen Da
lam Rangka Menyempurnakan Strategi Pemasaran Pada PT fler
pati Uahana Taxi", maka penulis membatasi pembahasan ha
nya pada hal- hal yang relevan dengan judul di atas,

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan data yang dilakukan

adalah sebagai

berikut :
- Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca literature dan
karya ilmiah yang ada hubungannya dan bermanfaat dalam
membahas permasalahan.
- Studi lapangan, mengadakan uauancara secara
dan observasi terhadap orang- orang

langsung

yang ada hubungan

nya dengan masalah yang dibahas
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Sedangkan hal- hal yang berhubungan dengan

pengambilan

sampel responden untuk pengisian kuesioner

adalah

se

bagai berikut :
- untuk pemilihan responden, penulis memilih secara
cak. Li’alaupun demikian, responden yang dipilih

a-

harus

memenuhi syarat yaitu berusia antara 17 sampai dengan
65 tahun karena pada usia tersebut responden telah me
ngerti penggunaan taksi. Syarat lain adalah orang/kon
sumen yang pernah memakai atau pada saat ini sedang memakai dan mengerti tentang taksi.
- karena syarat- syarat di atas, dan juga karena keterbatasan penulis, sampel size yang diambil adalah se besar 200 orang responden dengan hasil 152

kuesioner

memenuhi syarat untuk diolah untuk dianalisis

selan

jutnya, sedangkan 48 kuesioner tidak memenuhi syarat.
Pengolahan data yang dilakukan

adalah sebagai

berikut :
- data- data yang memenuhi syarat dianalisis melalui t£
bulasi sehingga menghasilkan informasi yang

diskrip-

tif kualitatif.
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BAB II
TIN3AUAN TEORITIS TENTANG PERILAKU KONSUMEN

1. Pemasaran 3asa
1.1. Pengertian jasa
Pemasaran jasa pada hakekatnya sama dengan pema
saran produk. Untuk memasarkan jasa juga diperlukan kombinasi dari aspek strategi pemasaran yang meliputi unsur
bauran pemasaran yaitu produk ( atau jasa ),

penentuen

harga, sistem distribusi ataupun program promosi.
Pengertian jasa menurut Uilliam 3, Stanton ada lah sebagai berikut :
Service are those separately identifiable essential
ly intangible activities that provide want-satisfac
tion, and that are not necessarily tied to sale of
a product or another service. To produce a. service
may or may require the use of tangible good. How ever when such use is required, there is no transfer
of the title ( permanent ownership ) to these tangi
ble goods. *
Dari definisi di atas dijumpai pengertian

ten

tang ciri-ciri jasa :
1. Maya ( intangibility )
Ciri tidak teraba ini karenanya sulit bagi
untuk mengambil contoh seperti : mencicipi,

pelanggan
merasa -

kan,melihat, mendengar atau mencium sebelum pelanggan.

Uilliam 3. Stanton, Fundamental of Marketing. 7th Edition. Mac Grau Hill Book Co.
Kokagusha.,
Tokyo,
Japan 1984, halaman 494.
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membelinya.
2. Heterogenitas
3asa yang diberikan oleh penjual jasa

tidak

diadakan standardisasi output* Setiap unit

mungkin
jasa yang

diberikan pada saat tertentu akan berlainan pada unit
jasa yang diberikan pada saat lainnya.

1.2. Hakekat Bisnis Oasa
Meskipun tak ada batasan tegas tentang bisnis ja
sa yang dapat diterima secara umum, namun bisnis- bisnis
jasa cenderung memiliki karakteristik yang bisa diidenti
fikasi, Karakteristik tersebut adaXah :
- flenghasilkan produk-produk taK wujud.
Perusahaan jasa menghasilkan produk-produk

yang

tatf

uujud, tak dapat dihitung. Meski demikian, kadang- ka
dang juga berkaitan dengan sesuatu yang bersifat fisik
(misalnya : penerbangan, taksi), Tetapi apa yang dinilai dari jasa tersebut secara tipikal melibatkan hal hal yang bersifat subyektif, seperti hal-hal yang berfat peraaan, informasi ataupun ketenangan pikiran.
- Secara komparatif lebih padat karya.
Perusahaan jasa lebih padat karya sedangkan umumnya pe
rusahaan pembikinan lebih padat modal. Salah satu akibat dari perbedaan ini adalah bahua temu muka

ontcra

produsen dan pelanggan lebih terjadi pada bisnis jasa.
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- Produk sulit disimpan.
Output perusahaan jssa sering dikonsumsi pada saat itu
juga ketimbang ditahan untuk penggunaan di saat • saat
mendatang.
- Kehadiran pelanggan sangat sering terjadi.
Para pelanggan pada sektor jasa ikut serta dalam men ciptakan dan distribusi jasa tersebut.
- Pengenalan dan faktor kebiasaan dalam pemakai jasa sa
ngat diperlukan, Sedangkan untuk perusahaan

industri

pengenalan dan faktor pengenalan (customization) ter dap produk terbatas.
Dengan uraian di atas, dapat dikatakan produk
dan jasa mempunyai ciri yang berbeda dengan demikian masing-.masing membutuhkan penanganan pasar yang

berbeda

pula, Sebagaimana yang dinyatakan Stanton : "The concept
product marketing and service marketing are

essentially

the same • • • •
Moreover, there often substantial similarities in prac tice. At the same time, the basic characteristic that di
fferentiate service from product ussually lead to

a qu

ite different marketing program in a service organizati
on. The strategies and tactics used in conventional pro
duct marketing often are inappropriate for service

mar

keting. 3

3

SKRIPSI

U.3. Stanton, ibid, halaman 494.

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN ...

NUNUNG NURJATI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

H

akan halnya dengan pemasaran produk, pemasaran jasa membutuhkan program pemasaran terpadu.

Karena sifat keti -

dak-rabaan (intangible) maka dapat dimengerti bahua
masarkan jasa menjadi amat sulit* Menjual sesuatu

meyang

dapat dilihat, diraba dan didemonstrasikan jauh lebih mu
dah. Dengan demikian program promosi menjadi penting.
Seringkali dalam pertukarannya beberapa jasa mem
butuhkan unsur tangible (beruujud) sebagai pendukung, •dimana unsur tangible tidak turut berpindah pemilikannya
saat pertukarannya terjadi,

Sebagaimana jasa

angkutan

taksi, jasa yang diberikan adalah sesuatu yang tidak teraba seperti : fungsi transportasi, pelayanan
tetapi jasa tersebut tidak

pengemudi

akan dapat diko'nsumsi

tanpa

adanya unsur tangible yang menyertainya yang tercakup da
« «
lam keseluruhan ‘’produk1* jasa tersebut seperti : mobilnya,

hiasan interior, uarna mobil ; perangkat mobil la

innya seperti : argometer, radio komunikasi bahkan sam pai dengan

seragam pengemudinya•

Kesemuanya itu akan berpengaruh dalam
sikan

jasa

karena bisa ditonjolkan

mempromo-

aalah satunya se

perti : pelayanan pengemudi yang sopan, ramah dan jujur*

2• Konsep Pemasaran Dalam Pemasaran Jasa
Pemenuhan kebutuhan konsumen semakin merupakan
perhatian aual dari kegiatan kebanyakan perusahaan
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berorientasi kepada konsumen .dalam rangka pemasaran ba
rang dan jasa yang diprodusirnya

dan didukung oleh peng

koordinasian seluruh kegiatan perusahaan untuk

mencapai

kepuasan konsumen sebagai kunci tercapainya tujuan peru
sahaan. Sebagaimana definisi yang disampaikan oleh .Phi
lip Kotler tentang konsep pemasaran :
The marketing concept is a management
orientation
that holds the key task of the organization is
to
determine the needs and wants of target markets and
to adapting itself to delivering the desired satis factions more effectively and efficiently than
its
competitors. 4
Tidak jeuh berbeda pendapat yang diutarakan

da

lam buku 0 Modern Marketing" yang diterbitkan oleh Ran dom House, Inc.

: " Customer orientation is the

central

theme of the marketing concept - marketing begins

and

ends with the customer, . . . M .5
Konsep pemasaran mengajarkan bahwa kegiatan pe masaran suatu perusahaan harus dimulai dengan usaha me ngenal dan merumuskan keinginan dan kebutuhan dari

kon

sumennya. Kemudian perusahaan itu harus merumuskan

dan

menyusun suatu kombinasi dari kebijaksanaan bauran pema
saran yang setepat-tepatnya agar kebutuhan para konsumen

Philip Kotler, Marketing Management
Analysis
Planning and Control, fourth Edition. Prentice Hall of
India, Private Limited, New G e lh i, 1980» halaman 31
^ Modern Marketing, First Edition , Random
New York, 1975, Halacnan 9.
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nya dapat dipenuhi secara memuaskan.
Patrick E. Nurphy dan Ben PI. Enis

mengemukakan

tiga elemen pokok yang terkandung dalam konsep pemasaran
yaitu :
1. Consumer Orientation,
2. Coordinating Approach.
3. Organizational Gain. 6
ad. 1. Consumer Orientation
Pemasar harus memusatkan perhatian pada pengetahuan ten
tang keinginan dan kebutuhan konsumen jika ingin mengembangkan produk atau jasa untuk memuaskan mereka. Langkah
yang diambil oleh pemasar sebagai berikut :
a. Menentukan kebutuhan pokok (basic needs) dari pembeli
yang akan dilayani dan dipenuhi.
Pemasar harus dapat'menentukan

kebutuhan yang timbul

dalam diri konsumen,
b. Denentukan kelompok pembeli. yang akan dijadikan sa saran penjualan.
Bermacam-macam pembeli dalam pasar. Pemasar harus memusatkan pada kelompok pembeli tertentu karena

.tidak

mungkin melayani kebutuhan segala konsumen.
c. Menentukan produk dan program pemasarannya.
Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-bede dari kelom
pok pembeli yang dipilih sebagai sasaran, perusahaandapat menghasilkan barang dengan tipe model yang ber-

Patrick E. Murphy and Ben E* Enis, Marketing
tl.
Scott, foresman and Company, Glenvieu, Illinois, London,
England, 1985, Halaman 12.
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pemasaran

yang berlainan.
d. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur ,
menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta peri
laku mereka.
e. Plenentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik
apakah menitik beratkan pada mutu yang tinggi,

harga

yang murah, atau model yang menarik.
ad. 2. Coordinating Approach.
Agar tujuan perusahaan dapat terealisir maka dilakukan koordinasi antara lain pada :
a. Qerbagai faktor dalam

bauran pemasaran yang tercakup

dalam produk (atau jasa), harga, saluran distribusi •,
dan promosi untuk menciptakan hubungan yang kuat de ngan konsumen.
b. Pemasaran harus dikoordinasikan dengan fungsi perusa
haan yang lain seperti produksi, keuangan, personalia
dan fungsi perusahaan yang lain dalam rangka tercapai
nya tujuan perusahaan.
ad. 3. Organizational Gain.
Pemasaran mempunyai goal dan obyektive, Pada perusahaankomersial, profit adalah jalan mencapai pertumbuhan da lam jangka panjang. Namun, perusahaan harus meningkatkan
market share jajaran produk baru dengan
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produk-produk yang kurang menghasilkan laba.

3, Perilaku Konsumen
3*1* Pengertian Perilaku Konsumen
Engel dan Blacuell mendefinisikan perilaku konsu
men sebagai berikut :M . , is defined as the acts of

in

dividuals directly involved in obtaining and using econo
mic good and services including the decision process that
precede and determine these acts", 7
David L. Loudon dan Albert 3, Della Bitta membe rikan pengertian bahua: n Consumer Behavior may be defi ned as decision process and physical activity individuals
engage in when evaluating, acquiring, using or

disposing

of goods and service". 'B
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahua perilaku konsumen adalah tindakan-tindai-kan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organi sasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputus;,an dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa

7
. Dames F. Engel & Roger D. Blacuell, Consumer Be
ha vi or, Fourth Edition, The Dryden Press, Hinsdale- IIlionis,
19B2,
halaman 9.
0

David L. Loudon and Albert J. Della Bitta* Consu
mer Behavior : Concept and Applications, McGrau Hill,The
united States of America,
1984,
halaman 6.
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ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Oari kesimpu
lan di atas terkandung dua elemen penting yaitu :
1. Proses pengambilan keputusan.
2. Kegiatan fisik.
Dalam hal ini perilaku konsumen tidak berarti ke
giatan konsumen pada saat melakukan pembelian atas barang
atau jasa saja tetapi meliputi kegiatan konsumen dalam me
nilai, mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa
konomis. Lebih jauh lagi, perilaku konsumen tidak

e-

hanya

menyangkut kegiatan yang mudah diamati atau yang

tampak

jelas saja. Sebenarnya kegiatan yang mudah diamati hanyalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi .anali
sis perilaku konsumen adalah mempelajari kegiatan yang^my
dah diamati dan tampak jelas sekaligus mempelajari kegia
tan yang tidak mudah diamati atau masih terselubung

yang

menyertai setiap pembelian.
Tujuan memahami perilaku konsumen adalah untuk me
ngetahui bagaimana konsumen membuat keputusan untuk mem belanjakan

sumber-sumber yang dimilikinya tetapi

mengetahui

apa(uhat) yang dibeli, dimana(where) membeli,

mengapa(why) mereka membeli,

bagaimana kebiasaan

often)ny8 membeli, kapan(when) membeli

juga

(how -

dan dalam kondisi

macam apa( under what condition) mereka membeli.

Dalam mempelajari perilaku konsumen ada tiga
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riabel, yaitu variabel stimulus, variabel respons dan va
riabel antara* Seperti yang diutarakan David L* Loudon

&

Albert 3. Della Bitta bahua : "Three classes of variables
are involved in understanding consumer behavior in any of
these specific situations: stimulus variables, respons va
g
riables and intervening variables11. ■
a, Variabel stimulus
Plerupakan variabel yang berada di luar diri

individu

{faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam

pro

ses pembelian. Contohnya : iklan, merek dan jenis

ba-

rang, harga, penataan barang

dan ruangan toko.

b, Variabel respons
Merupakan hasil aktifitas individu sebagai reaksi

da?

ri variabel stimulus. Variabel respons sangat bergan -tung pada faktor individu dan kekuatan stimulus.

Con

tohnya : keputusan membeli barang, memberi penilaian terhadap barang, perubahan sikap terhadap suatu

pro

duk.
c, Variabel intervening
Variabel intervening adalah v a r i ab el ^n tar a

stimulus

dan respons. Variabel ini merupakan faktor internal in
dividu, termasuk motif-motif membeli, pengalaman ter hadap suatu peristiua dan persepsi terhadap suatu

^David L. Loudon & Albert 3. Della Bitta,
halaman 24 - 26
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rang. Peranan variabel intervening adalah untuk memadifikasi respons.
Hubungan antara variabel stimulus, intervening
dan variabel respons ditunjukkan pada gambbr 1-

di bauah

ini :
S timulus
variables

Intervening
variables

Response
T0

variables

Gambar 1
3*2*

Teori Dan Model Perilaku Konsumen

3.2.1. Teori - Teori Perilaku Konsumen
Konsumen melakukan pembelian didorong oleh kebu tuhan dan keinginan. Sedangkan dalam diri konsumen *terdapat bermacam-macam kebutuhan dan keinginan yang setiap sa
at menuntut pemenuhan. Konsumen membeli barang dan ^ jasa
adalah salah satu pemenuhan keinginan dan kebutuhan.
Faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang membe
li produk

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, be-

ragam seperti : jenis produk, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor anthropologis. Ter
masuk faktor psikplogis ini adalah motif, kepribadian, agama, sosiologis dan sebagainya. Suatu pembelian tidak ha
nya didorong oleh satu motif saja tetapi sering kali
berapa motif bersama-sama mendorong seseorang
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pembelian. Motif-motif itu antara lain : motif biologis ,
motif sosiologis, motif ekonomis, motif agama dan seba
gainya,
Dalam hal ini ada beberapa teori perilaku konsu men yang dapat dipelajari guna mengetahui dan memahami
proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, antara lain :
- Teori Ekonomi flikro
- Teori P6ikologis
- Teori Sosiologis
- Teori Anthropologis
3.2,1,1,

Teori Ekonomi Plikro *
Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith

barsama-

sama ahli-ahli ekonomi klasik lainnya. Teori ekonomi mi kro atau teori mikro klasik ini bertolak pada manusia se
bagai mahluk ekonomis rasional dalam segala tindakannya didorong oleh kepentingannya sendiri,
Teori ini disempurnakan oleh ahli-ahli neo klasik
yang dipelopori

oleh Alfred Marshall yaitu teori kepua -

san marginal (marginal utility) yang menyatakan bahua kon
sumen akan meneruskan pembeliannya dalam jangka uaktu » yang lama, bila ia mendapatkan kepuasan dari produk

yang

sama yang telah dikonsumsinya. Dalam hal ini kepuasan didapatkan sebanding atau lebih besar

dengan marginal uti

lity yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk be-
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berapa produk lain.
Asumsi yang mendasari teori ini :
a. Bahua konsumen selalu memaksimalkan kepuasannya

dalam

batas-batas kemampuan finansiaInya•
b. Bahua ia mempunyai pengetahuan tentang beberapa alternatif sumber uutuk memuaskan kebutuhannya,
c. Bahua ia selalu bertindak rasional,
Model teori ini hanya memperhatikan faktor ekonomi

saja

sedangkan faktor sosiologis dan psikologis yang juga

da

pat mempengaruhi perilaku konsumen tidak dilibatkan*

Ini

merupakan kelemahan dari teori Marshall ini sehingga

di-

tolak oleh ahli marketing,
3 , 2,1,2 Teori Psikologis
Kekuatan-kekuatan lingkungan selalu • mempengaruhi
faktor-faktor psikologis, hal-hal inilah yang menjadi dasar dari teori psikologis, Secara garis besar teori

psi

kologis dibagi menjadi dua bagian ;
1* Learning Theori
2. Psychoanalitic Theory
ad- 1. Learning Theory
Teori ini didasarkan atas empat komponen

pokok,

seperti ditulis oleh Engel dan Blackwell : 11 To
stand the learning process, it is necessary to

under
describe

the basic elements of drive, cue stimuli, responses
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Drive adalah rangsangan kuat dalam diri seseorang
yang memaksanya untuk bertindak. Dibsdakan drive yang ber
sifat fisiologis (lapar, haus dan sex) dan yang

bersifat

hasil dari proses belajar (rasa takut, keinginan untuk me
miliki dan sebaliknya). Cue stimuli adalah rangsangan
yang lemab yang akan menentukan kapan, dimana dan bagai mana tanggapan subyek. Response merupakan reaksi

seseo

rang terhadap suatu kombinasi,.petunjuk. Reinforcement ter
jadi bila subyek memperoleh kepuasan. Bila 'reinforcement
positif subyek mengulang perilaku yang sama dan tidak

a-

kan mengulang bila reinforment negatif.
Teori ini menekankan pada tindakan penafsiran dan
peramalan terhadap proses belajar konsumen yang merupakan
kunci untuk mengetahui tingkah laku pembeliannya. Bebera
pa teori yang dapat menjelaskannya yaitu ;
1. Stimulus Response Theory (teori rangsangan-tanggapan)
Teori ini beranggapan bahua

proses belajar

merupakan

tanggapan seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang

sampai

mendapat tanggapan yang

terus-

sama dan benar secara

menerus. Sehingga muncul kebiasaan/ tingkah laku

yang

® James F. Engel dan Roger D. Blacuell, op cit hal
aman 242.
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dipelajari (learned behavior).
2. Cognitive Theory (teori kesadaran)
Teori ini menyatakan bahwa proses belajar dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain seperti sikap, keyakinan, pengalaman dan kesadaran.
3. Gestalt dan Field Theory (teori bentuk dan bidang)
Teori ini menyatakan bahua pengamatan pengalaman masa
lalu terhadap pengarahan tujuan merupakan
yang menentukan perilaku, Teori ini juga

variabel
menekankan

pentingnya interaksi manusia dengan ruang hidupnya se
hingga menganggap penting peran faktor lingkungan da
lam mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam memuas kan kebutuhannya.
ad. 2. Psy'choanalitic Theory
Teori ini beranggapan bahua perilaku manusia dipengaruhi oleh keinginan dan matif

yang tersembunyi. Se

hingga sumber motivasinya tidak mudah diketahui. Petun juk yang diberikan teori ini bagi kegiatan pemasaran ada
lah bahua konsumen tertarik untuk membeli suatu

produk

dapat didorong oleh motif simbolis maupun fungsionil.

3.2.1.3. Teori Sosiologis
Teori sosiologis menitik beratkan pada

hubungan

dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan de
ngan perilaku mereka. Jadi lebih lebih mengutamakan peri
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laku kelompok, bukannya perilaku indiv/idu.
Teori sosiologis mengarahkan analisa perilaku pa
da kegiatan-kegiatan

kelompok

seperti keluarga, teman-

teman sekerja, perkumpulan olahraga, dan sebagainya. Ba
nyak orang ingin meniru pola sosial di lingkungan

mans

mereka berada. Perusahaan harus bisa menentukan mana diantara lapisan-lapisan sosial yang mempunyai pengaruh pa
ling besar terhadap permintaan akan produk jasa yang dirhasilkan•

3.2.1.4. Teori Anthropologis
Teori anthropologis seperti halnya teori sosio logis, juga menekankan perilaku pembelian dari suatu ke
lompok masyarakat. Namun kelompok masyarakat yang diutamakan dalam teori anthropologis ini bukannya kelompok ke
cil seperti dalam teori sosiologis, melainkan

kelompok

besar atau kelompok yang ruang lingkupnya sangat
Termasuk dalam kelompok besar ini antara lain :

luas.
kebuda-

yaan, kebudayaan khusus dan kelas-kelas sosial.

3.2.2. Model Perilaku Pembelian Konsumen
Model perilaku konsumen dapat diartikan .sebagai
suatu skema atau kerangka kerja yang disederhenakan

un

tuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Apabila kita memehaihi perila
ku konsumen itu sebagai suatu proses pengambilan keputu-
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san, maka titik berat model adalah pada proses itu.
Tujuan utama dari suatu model perilaku

konsumen

menurut Basu Suastha DH dan Hani Handoko : U (1) memban tu kita untuk mengembangkan teori yang mengarahkan penelitian perilaku konsumen,

(2) sebagai bahan dasar

untuk

mempeiajari pengetahuan yang terus berkembsng tentang pe
rilaku konsumen".

10

Berikut ini dibahas model perilaku konsumen dari
James Engel dan Robert Blackwell. Model ini dikembangkan
untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi peri laku konsumen yang menyebabkan terjadinya keputusan pembelian. Model ini menggambsrkan dengan jelas dari

mulai

timbulnya kebutuhan sampai tahap akhir dari suatu

pem-

belian.
Komponen

dasar model Engel dan Blackuell adalah

stimulus, proses informasi, proses pengambilan

keputu

san, dan pengaruh lingkungan eksternal.
Dalam proses pengambilan

keputusan

pembelian

yang dilakukan konsumen, Engel dan Blackuell membagi pe
rilaku konsumen dalam dua bagian yaitu :
1. The high involvement decision process
2. The lou involvement decision process.11

Basu Suastha, Hani Handoko, Mensi emen Pemasaran
ftnalisa Perilaku Konsumen. Edisi Kedua. Liberty,
Yogyakarta , 1987,
halaman 30 - 39
3.F. Engel dan R.D. Blackuell, op cit, hal 23
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3.3. Proses Keputusan Pembelian
Sebagaimana pada penjelasan yang lalu bahua Eng
el dan Blackuell membagi D e r i l a k u p e m b e l i a n konsumen men
jadi dua bayian yaitu the h i g h - i n v o l vement decision pro
cess dan the l o u - i n v o l vement decision process maka

Hen

ry Assael m e n g k l a s i f i k a s i k a n sebagai b e r i k u t .
...is based on tuo dimensions. The first dimensions
distinguishes betueen decision making and
habit*
The second dimensions distinguishes betueen
high
and low involvement purchases. 12
Derdasarkan pendapat Henry Assael di atas perila
ku pembelian konsumen diklasifikasikan atas dua dimensi.
Dimensi pertama dibedakan antara decision making dan ha
bit sedangkan dimensi kedua dibedakan antara

high

dan

lou involvement purchases decision. Klasifikasi ini

di-

tunjukkan pada

tjamhsr 2
IIIGHINVOLVCMENT
rune/MS*df.ci.hon

IQW-INVQlVCMlNt
I'U/IC/tAStDiCH<!ON

C o m p lo x D e c is io n
M a k in g (A u io s ,
M a jo r A p p lia n c e s )

In p u lio
P u rc h a sin g
(Ceroali.)

|
fi
B

Inertia
(C a n n e d V e q a la b lo s,
P a p e r T o w u ls)

|
I
1

DUCIStONMAKING
(Irilo jm u lio n S co rch ,
C o im id u ru lio n of
brunt) A lte n iij lives]

--------

HABIT
(Little o r N o
In fo r m a tio n S e a rc h
C o n s id e r a t io n of
O n ly O n e O rand j

.

.

»

BrancJ L o y a lly
(CiflafGtles,
P e rfu m e )

A Classification of Consumer Decision
Henry Assael, Marketing Management Strategy and
A c t i o n . First Edition, Kent Publishing Comp., Massachu
thets,
1985, Halaman 126
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Perbedaan antara high-involvement purchases

de-

lou-inv/olvement purchases adalah pada keterlibatan sese
orang dalam memilih produk, kuat tidaknya hubungan anta
ra produk yang dibeli dengan ego seseorang, besar kecilnya resiko yang mungkin timbul jika keputusan yang diam
bil keliru.
Perbedaan pada decision making dan habit

adalah

pada proses pengambilan keputusan, Dalam membeli produk,
konsumen tidak selalu melakukan seluruh tahapan yang ada
pada proses pengambilan keputusan, Keseluruhan proses akan dilaksanakan pada situasi tertentu saja,
pada pembelian pertaina

misalnya

atau pada pembelian barang

:

yang

mempunyai harga tinggi,
Seperti pada bagan di atas, Henry Assael membagi
keputusan pembelian konsumen menjadi empat type, yaitu :
1, Complex Decision Making,
2, Brand Loyalty,
3, Impulse Purchasing.
4, Inertia,
ad. 1, Complex Decision Making.
Bila produk yang dibeli mempunyai ' keterlibatan
yang tinggi dengan ego seseorang, resiko yang tinggi bilamana terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan
leh karenanya konsumen diharuskan melakukan semua
pada proses pengambilan keputusan. Misalnya :

o-

tahap

pembelian

rumah, mobil, meubel dan lain-lain,
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ad. 2. Brand Loyalty.
Bila produk

yang dibeli mempunyai hubungan yang

erat dengan ego seseorang, misalnya j penggunaan
pembelian kosmetik, parfum dan lain-lain.

taksi,

Pada pembeli

an yang pertama, konsumen melalui semua tahap proses pe
ngambilan keputusan. Tetapi pada pembelian berikutnya
konsumen tidak lagi

,

melalui keseluruhan proses tersebut

melainkan langsung menentukan salah satu brand yang

di-

anggap terbaik.
ad. 3. Impulse Purchasing.
Tidak terdapat hubungan yang erat antara

produk

yang dibeli dengan ego konsumen. Adanya resiko yang
cil bila keputusan yang diambil keliru,

ke-

Konsumen mela -

lui sernua tahap proses pengambilan keputusan. Namun pada
tahap pencarian informasi

dan pada tahap penilaian

dan

seleksi alternatif pembelian, dilalui dengan cepat, Biasanya pembelian terhadap suatu produk diputuskan

secara

cepat dalam toko. Untuk satu jenis produk items,

konsu

men cenderung memakai lebih dari satu brand.
ad. 4* Inertia.
Tidak ada hubungan antara ego seseorang

' dengan

produk yang dibeli. Konsumen tidak melalui tahapan
ses pengambilan keputusan untuk menghemat uaktu.

pro
Untuk

satu produk items, masing - masing brand mempunyai perbe
daan yang kecil antara satu dengan lainnya. Pembeli men-
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coba berbagai brand karena menghindari tahapan proses pe
ngambilan keputusan untuk menghemat uaktu# Misalnya : pem
belian garam, sayur-sayuran, pemutih dan lain-lain.

3,4. Faktor-faktor Extern Yang Mempengaruhi Perilaku Kon
sumen.
Faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi peri
laku konsumen, yaitu : (1) Kebudayaan,
(3) Kelompok Referensi,

(2) Kelas Sosial,

(4) Keluarga,

3.4.1* Kebudayaan
Plenurut U.3* Stanton : "Kebudayaan adalah simbul
dan fakta yang kompleks, yang diciptakan oleh manusia

f

diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu den
pengatur

perilaku manusia dalam masyarakat yang adau .13

Simbul tersebut dapat bersifat tidak kentara seperti 'sikap, pendapat, agama, kepercayaan, bahasa atau bersifatkentara seperti karya seni, perumahan, alat-alat*
Perilaku manusiabanyak dipengaruhi oleh kebudaya
an yang selalu berubah setiap uaktu sesuai dengan

per-

kembangan jaman dari masyarakat tersebut*

13
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3.4.2. Kelas Sosial.
Sebuah masyarakat yang teratur terdiri dari berbagai kelas sosial atau lapisan sosial. Kelas sosial ter
bentuk karena adanya perbedaan dalam hal kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan.
Kelas sosial dalam masyarakat ’dikelompokkan da
lam golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah.
Pengelompokkan tersebut terjadi karena adanya • perbedaan
dalam hal kekayaan, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, ja
batan dan macam perumahan. Kelas sosial yang terbentuk akan mempengaruhi gaya hidup orang yang termasuk

dalam

kelas sosial tersebut, termasuk juga akan berpengaruh pa
da pandangan dan perilakunya.
3.4.3, Kelompok Anutan.
Kelompok anutan didefinisikan sebagai suatu ke lompok yang dapat mempengaruhi sikap, pendapat, norma
dan perilaku konsumen,
W.J. Stanton mengemukakan : M Consumer! Behavior
is influenced by small reference groups to which they be
long or aspire belong". 14

1A

Drs. A,A. Anwar Prabu Mangkunegara, . Perilaku
Konsumen,
Cetakan Pertama, PT Eresco, Bandung,
1980,
halaman 46,
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Kelompok anutan ini merupakan kumpulan keluar ga,

kelompok atau organisasi tertentu. Misalnya perhim-

punan artis, atlet, kelompok pemuda, kelompok masjid dan
organisasi kecil lainnya.
Pengaruh kelompok anutan terhadap perilaku kon
sumen

antara lain dalam menentukan produk dan merk yang

mereka gunakan yang sesuai dengan aspirasi kelompoknya,
3.4.4* Keluarga.
Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat,
yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan

da

lam pengambilan keputusan membeli.
Keluarga dapat berbentuk keluarga inti yang ter
diri ayah, ibu dan anak, Dapat pula berbentuk keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, k a k e k d a n nenek
serta uarga lainnya,
Keluarga merupakan pelaku pembelian yang terbe sar, 0}eh karenanya perlu diketahui siapa pengambil inisiatif, siapa pemberi pengaruh, siapa pengambil keputus
an, siapa yang melakukan pembelian. dan siapa pemakainya.
Diantara peran tersebut yang terpenting adalah peran pe
ngambil keputusan. Dengan demikian perusahaan dapat

me-

ngarahkan promosinya pada anggota keluarga yang berperan
sebagai pengambil keputusan.
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3.5.

faktor - faktor Intern Yang

Mempengaruhi Perilaku

Konsumen.
Selain faktor-faktor di luar diri konsumen, faktor-faktor dalam diri konsumen juga mempengaruhi perila
ku pembelian konsumen. faktor-faktor tersebut antara la
in (1) motivasi,

(2) pengamatan,

badian dan konsep diri,

(3) belajar,

(4) kepri-

dan (5) sikap.

3.5.1. Motivasi.
Fillmore H, Stanford mendefinisikan sebagai beri
kut : "Motivation as an energizing condition of the

or

ganisms that serve to direct that organism toward the go
al of a certain class." 15 (Motivasi sebagai suatu kon disi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan ter
tentu. )
Motif-motif manusia untuk memuaskan k'ebutuhannya
dibedakan, diantaranya :
a. Product buying motives.
Adalah alasan seseorang membeli suatu produk tertentu
yang dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :
t

- Rational buying motives* .
Motif yang mendorong seseorang membeli dengan dida-

15

Qrs, A.A, Anwar Prabu Mangkunegara, i b id,

hal.-

11.
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sari

oleh pertimbangan rasionil

dan kadang-kadang

disertai proses pemikiran sebelum memutuskan
membeli. Biasanya faktor yang menjadi

untuk

pertimbangan

adalah hal-hal yang bersifat ekonomis seperti misal
nya harga,

kualitas, efisiensi, pelayanan penjual,

ketersediaan barang, kebersihan,

keauetan dan seba-

gainya.

- Emotional buying motives.
adalah motif pembelian yang berkaitan dengan perasa
an atau emosi individu seperti misalnya kebanggaan,
kenyamanan, kepraktisan, Motif ini akan terlihat pa
da pembelian pakaian, penggunaan jasa taksi.
- Patronage buying motives.
Motif yang menyebabkan seseorang memilih tempat ^.ter
tentu

dalam membeli barang

ni ada yang bersifat

kebutuhannya. Motif i-

rasional, emosional, beberapa

diantaranya adalah harga, pelayanan, kondisi

toko,

berbagai macam barang yang tersedia.
3.5,2. Pengamatan
Pengamatan merupakan

reaksi orientatif

dap rangsangan, pengamatan bisa

terha -

bersifat aktif jika pro

ses penerimaan rangsangan (stimuli) mendapatkan

reaksi

dari lingkungan intern maupun ekstern.
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Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseo. rang dalam bertingkah laku. Pengalaman dapat
dari semua-perbuatannya di masa lampau

diperoleh-

atau dapat

pula

dipelajari. Karena dengan belajar seseorng akan mendapat
kan pengalaman. Hasil dari pengalaman tersebut akan membentuk suatu pandangan (persepsi) tertentu terhadap sua
tu produk. Perbedaan pandangan konsumen akan menciptakan
proses pengamatan dalam perilaku pembelian yang

berbeda

pula.
Proses pengamatan meliputi seluruh variabel- va
riabel pemasaran perusahaan. Konsumen mempunyai persepsi
terhadap produk, harga, periklanan, penjual dan kegiatan
pemasaran perusahaan.

3.5.3. Belajar.
Belajar merupakan perubahan-perubahan yang ter jadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. Hasil bela
jar akan memberikan tanggapan tertentu yang sesuai

de

ngan rangsangan-rangsangan dan mempunyai tujuan terten .tu.
Proses belajar meliputi proses mencari tanggapan
yang tepat dan juga proses melakukan fiksas, Jadi, seti
ap tindakan yang tiap kali diulang terhadap rangsangan atau pola rangsangan tertentu merupakan proses membentuk
kebiasaan. Kebiasaan ini akan. menimbulkan perilaku.
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3.5.4, Kepribadian

dan konsep diri.

3,5.4.1. Kepribadian.
Stanton mengatakan bahua . kepribadian

adalah :

wAs an individual’s pattern off traits that are a deter
minant of behavioral response1’* 15
3adi, kepribadian mencakup

kebiasaan-kebiasaan,

sikap,

pola ciri-ciri sifat (personality traits) seseorang yang
menjadi determinant (yang menentukan) dalam perilaku res
ponnya, Sehingga secara umum dapat dikatakan bahua ciriciri kepribadian seseorang mempengaruhi persepsi dan pe
rilaku pembeliannya*

3.5.4*2. Konsep diri.
Konsep diri adalah sebagai cara kita melihat di
ri sendiri dan dalam uaktu tertentu sebagai gambaran ten
tang apa yang kita pikirkan.
Konsep diri dibedakan antara konsep diri yang
nyata dan konsep diri yang ideal. Konsep diri yang nyata
ialah bagaimana kita melihat diri dengan sebenarnya. Se
dangkan konsep diri ideal bagaimana diri kita yang

kita

%

inginkan.
Dalam hubungan dengan perilaku konsumen,

perlu

menciptakan situasi yang sesuai dengan konsep ideal kon
sumen. Begitu pula menyediakan dan melayani konsumen deproduk dan merk yang sesuai dengan dengan konsep ideal tersebut.

^

U. Stantpn, loc

cit , hal 128.
1
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3.5.5. Sikap
Sikap adalah suatu penilaian kognitif seseorang
terhadap suka atau tidak suka,

perasaan emosioanal yang

tindakannya cenderung ke berbagai obyck atau ids,
Sikap sangat berpengaruh dalam menentukan suatu
produk, merek dan pelayananan. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat diubah melalui komunikasi yang persuasif dan pemborian informasi yang effektif kepada konsu
men.

4. Implikasi Strategi Pemasaran Pada Perilaku Konsumen
Perumusan strategi pemasaran tergantung dari

.-

prases keputusan pembelian dari masing-masing konsumen ,
yang mana dalam hal perusahaan jasa angkutan taksi ini termasuk dalam high involvement decision dan membeli de
ngan habit.
4.1. Habit Dan Brand Loyalty
Henry Assasl
adalah sebagai berikut

mengemukakan bahua definisi habit
• is a consumer's uay of

en

suring satisfaction on the basis of experience and avoid
ing decision making by reducing or eliminiting informa tion search and brand evaluation” .16

^
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(adalah sebuah cara konsumen meyakinKan kepuasan berda sarkan pada pengalaman dan menyhindari pengambilan kepu
tusan dengan menyurangi atau menghilangkan pencarian in
formasi dan evaluasi brand). Pembelian dengan kebiasaan(habit) mengarahkan konsumen kepada brand loyalty,
Sedangkan pengertian brand loyalty dikemukakan sebagai berikut :n ... is buying by habit when the consumeri is highly involved with the brand. This because the
consumer has a high commitment to the brand as

a result

of past satisfaction". 17
(... adalah membeli dengan cara habit yaitu pada

saat-

konsumen sangat terlibat pada brand. Ini karena konsumen
mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap brand sebagai hasil kepuasan yang telah diperoleh),
Berdasarken pendapat Henry Assael di .atas , bahwa konsumen dalam membeli suatu produk untuk pertama ka
li selalu melalui seluruh tahapan..dalam proses pengambi
lan keputusan pembelian, yaitu : timbulnya keinginan,
mencari informasi, menilai alternatif-alternatif brand ,
pembelian dan evaluasi pembelian.
Pada tahap evaluasi pembelian ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu konsumen merasa puas dan tidak puas terhadap pilihan merk yang telah digunakan.

Apabila

17 ibid , hal. 133
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tidak puas konsumen akan melalui lagi tahap-tahap dalamproses pengambilan keputusan pembelian tanpa terkecuali.
Sedangkan bila kepuasan yang diperoleh maka untuk pembelian selanjutnya konsumen tidak lagi melalui seluruh tahapan yang ada tetapi cenderung menghindari dua tahap ya
itu tahap pencarian informasi dan penilaian alternatif alternatif merk yang ada

langsung menuju tahap pembeli

an. Kepuasan ini akan mendorong terjadinya pembelian kern
*

bali terhadap produk dengan merk yang telah memberi kepu
asan. Sampai adanya pemunculan merk-merk baru atau

.pe-

ngembangan produk dalam merk yang sama, konsumen akan me
ninggalkan kebiasaannya menggunakan merk tertentu

dan -

melalui lagi tahapan proses pengambilan keputusan pembe
lian.

Seperti yang diterangkan pada bagan di bauah ini :

Garabar 3
The Process of Buying By Habit
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4.2. Strategi Segmentasi Pasar
4.2*1* Pengertian Segmentasi Pasar
Pengertian yang dike/nukakan oleh Philip Kotler tentang segmentasi pasar adalah

tindakan memisahkan pa

sar menjadi segmen-segmen pasar tertentu yang dijadikanbasaran penjualan, yang akan dicapai dengan marketing
mix tertentu. 10
Segmentasi pasar merupakan filsafat yang berorientasi pada pelanggan, dalam arti dapat membantu perusa
haan dalam mengidentifikasi peluang pasar, dengan

tiga

pokok langkah yang ditempuh :
1. Segmentasi pasar yaitu perusahaan menetapkan berbagai
cara yang berbeda dalam memisahkan pasar tersebut, ke
mudian mengernbangkan profil-profil yang ada pada se tiap segmon pasar.
2. Menetapkan pasar sasaran (market targeting), berisi kegiatan menilei dan memilih satu atau lebih

segmen

pasar yang akan dimasuki.
3. Penempatan produk (product positioning), mencakup ke
giatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan
dan menetapkan marketing mix secara detail.

Philip Kotler, .,op cit
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A.2.2* Dasar Segmentasi Pasar
Sebuah perusahaan tidak hanya menetapkan satu ca
ra mensegmen pasar tetapi

ada beberapa cara memisahkan-

pasarnya segmen-segmen.
Ada berbagai variabel untuk pendasaran segmenta-.
si pcjsar barang konsumsi :
1.
2.
3.
4.

State-of-Being Segmentation
State-of-Mind Segmentation
Product Usage
Product Benefits

1. State-of-Being Segmentation
Pengelompokkan pasar yang mudah diidsntifikasi dengan
menggunakan variabel demografi yaitu : jenis kelamin,
umur, besarnya keluarga, pendapatan, pekerjaan, suku,
tahap daur hidup keluarga, kebangsaan dll, Variabel geografi yaitu : suhu, tempat tinggal, musim

dll,

Dan variabel type konsumen seperti :type piknis, type
leptosom dan type atletis.
2. State-of-Mind Segmentation
Pengelompokkan pasar berdasarkan pada variabel psikografi (variabel gaya hidup), variabel kepribadian dan
variabel persepsi.

19

Patrick E, Murphy & Ben M. Enis, Marketing
,
Scott, Foresman and Company, Glenviev, Illnois , London
England,
1985,
hal,203
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3, Product Usage Segmentatation
Pengelompokkan pasar berdasarkan tingkat pemakai
duk (product use rate).

pro

Pemakai produk berhubungan -

karakteris tik konsumen tertentu.

Variabel-variabelnya

antara lain adalah :
- Variabel volume produk yang digunakan terdiri atas:
pemakai berat, pemakai menengah dan pemakai pada sa
at tertentu.
- Variabel faktor pasar seperti pemakai yang peka ter
hadap periklanan.
- Variabel pemakaiannya dibedakan antara lain : pema
kaian untuk rumah tangga, bisnis dan pemakaian prof esional.
- Variabel kebijaksanaan perantaraan antara lain ada
lah agen-agen pemerintahan.
A. Product Benefit Segmentation
Pengelompokkan pasar berdasarkan pada manfaat yang . diingini

konsumen dari sebuah produk.Dimana variabel

penentunya adalah dengan pengukuran pada situasi tertu dimana faktor-faktor antara lain : ekonomi,

fung -

sional, style dan sociability.
4.2.3.

Persyaratan Segmentasi yang Effektif
(3ila dimaksudkan untuk mendapat hasil yang maksi

mal dari membagi-bagi pasar ke.dalam segmen-segmen pasar
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yang effektif, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut ;
1. Dapat diukur.
Besar dan daya beli setiap segmen harus dapat

diukur

dengan tingkat tertentu.
2. Dapat dicapai,
Seberapa jauh segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif.
3. Cukup besarnya.
buatu kelompok akan pantas disebut segmen apabila cu
kup besar atau cukup menguntungkan. 3adi satu

segmen

harus merupakan kelompok yang homogen.
4. Dapat dilaksanakan,
Seberapa jauh program efektif dapat disusun untuk menarik untuk segmen.
4.2.4. Nanfaat Segmentasi Pasar
Manfaat segmentasi pasar antara lain :
1. Dengan cepat dapat mendeteksi kecenderungan perubahan
pasar.
2. Merencanakan produk yang sesuai dengan permintaan pa
sar.
3. Menentukan penampilan iklan secara efektif.
4. flemanfaatkan penggunaan promosi yang layak dalam

me

dia yang benar pada segmen dengan keuntungan yang
terbesar.
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4,3. Analisis Perilaku Konsumen Dalam Hubunyannya Dengan
Evaluasi Strategi Pemasaran
Dalam kenyataannya, kehidup^n perusahaan

sepe-

nuhnya bergantung pada lingkungannya. Perubahan- perubah
an pada lingkungannya akan mendorong perusahaan berusaha
menyesuaikan gerak perusahaan dengan perubahan yang ada,
Dalam usaha demikian, menyesuaikan dengan perubahan yang
ada, adalah jalan terbaik untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, Hanya perusahaan yang tanggap terhadap perubahan lingkungannya yang tetap survive,
atau bahkan akan berkembang menjadi besar,
Dengan demikian, fungsi pemasaran adalah

yang

paling Lerkepentimjari dalam usaha rnengantisipasi perubajn
an lingkungannya dengan program- program pemasaran
ada, Pemasar harus menyadari bahua program- program

yang
pe

masaran yang tertuang dalam perencanaan dan aturan- aturan operasi strategik tidak selamanya fleksibel dan siap
dalam berbagai perubahan pasar maupun konsumennya ses.uai
dengan konsep pemasaran ycfig selama ini dianut yaitu ba_h
ua perumusan strategi pemasaran harus diorientasikan pa
da konsumen.
Suatu strategi pemasaran lebih murupakan perny<3
taan yang menunjukkan usaha- usaha pemasaran pokok
dicirahkan untuk mencapai tujuan, uila tujuan

yang ,

pemasaran

mumjuraikan tempat yang akan dituju, maka strategi pema-
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saran menunjukkan rute yang harus dilalui untuk mencapai
tempat tersebut.

20

Rute itu sendiri memang tersedia -

dalam berbagai macam alternatif yang, dapat dipilih. Masa^
lahnya adalah bagaimana memilih salah satu atau lebih ru
te yang nantinya akan secara effektif dan efisien membaua ke arah pencapaian tujuan. Untuk itu diperlukan suatu
pedoman yang akan menjadi dasar perumusan strategi pema
saran yang tepat.
Perilaku konsumen mempunyai peran yang pentingdalam perumusan strategi pemasaran. Hal ini disebabkan karena strategi pemasaran rnenyangkut dua kegiatan pemasja
ran yang pokok, yaitu memilih pasar sasaran dan mengem bangkan marketing mix.
Dalam kegiatan pemilihan pasar, perusahaan per
lu memahami perilaku konsumen dan mengukur secara effek
tif kesempatan pasar yang tersedia di masing- masing se£
men.

l a n g k a h

ditempuh dengan tujuan perusahaan mengetahu

i target market yang dituju.
Sedangkan dalam mengembangkan marketing mix, perlu kemampuan menilai kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar dan

perilaku konsumen dalam memberikan ta~

nggapan terhadap kegiatan pemasaran perusahaan.

on
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BA B

III

GAMBA RAN UMUM PERUSAHAAN

1 . Sejarah Perusahaan
Surabaya sebagai
lan-jalannya

kota besar , setiap hari

dipenuhi oleh berbagai alat

bagai jenis

Tak pelak lagi

lalu lintas

meningkatnya

kota besar* Ke-

yang mengakibatkan kemacetan serta

jumlah pengguna jasa angkutan merupakan

pemandangan sehari-hari
yang mendorong

Merpati Uahana Taxi
tanggal

di-

transportasi dan berbagai

aspeknya adalah masalah rutin di setiap

lah

angkutan, Ber

dan berbagai merk memenuhi jalan-jalan

Surabaya*

padstan

ja-

di jalan raya.

kedua hal

ini-

PT Raharjo Motor

mendirikan

yang diresmikan

pengoperasiannya

4 Agustus 1988

ditandai dengan

PT

peluncuran ar

mada aual sebanyak 50 unit .
PT Merpati Uahana Taxi
yang bergerak
merupakan

dalam bidang

perusahaan taksi

dalam usaha pertaksian
Taxi memiliki armada

jasa

merupakan

perusahaan

transportasi

yang paling

di Surabaya,

akhir

PT Merpati

taksi 9
muncul
Uahana

dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Mobil yang digunakan adalah Lancer GLX
- Memiliki kombinasi uarna putih dan orange yang menyeli
muti bagian luar mobil.
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- Burung merpati sebagai logo perusahaan yang tertera pada

bagian samping, depan dan belakang mobil.

*;

Setiap perusahaan

-yang bergerak dalam

bidang

pertaksian

memiliki SPU ( Surat Persetujuan Ualikota )*

Perusahaan

disyaratkan mengoperasikan

ratus ) unit taksi
kan.

enam

Guna memenuhi

meluncurkan

bulan’ setelah SPU~> dikeluar-

syarat SPU,

PT Merpati Uahana Taxi

50 ( lima puluh ) unit taksi

September 198B.
lan-bulan

minimal 100 ( se

Juma^Lah

selanjutnya

tus ) unit taksi pada

pada bulan

ini ditingkatkan
hingga mencapai

lagi pada bu

400 ( empat ra

bulan Duni 1990,

2, 5truktur Organisasi
PT

Merpati Uahana Taxi

struktur organisasi
tiap
dalam
tujuan

fungsi

berbentuk

menggunakan

fungsi garis dimana

yang ada pada perusahaan

menyumbangkan secara langsung

adalah
dalam

organisasi tampak. padac_*struktur

lihat gambar 4,

halaman 48

se

penting
pencapaian

,organisasi

(

).

Dalam struktur organisasi

tersebut kita

melihat bagaimana perusahaan mengkoordinir,
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dsn menggerakkan paBa personil yang ada di dalam perusahaen secara optimal sehingga mencapai tujuan yang

.telah

ditetapkan.
Yang duduk dalam tir^Qkatan te rtinggi.adalah Direktur utama sebagai pimpinan perusahaan, Dalam menjalan
kan kepemimpinannya dibantu oleh Direktur 1 dan Direktur
II merupakan penghubung antara pimpinan tertinggi dengan
bauahan yang melaksanakan kebijaksanaannya.
Penjelasan tentang tanggung jauab dan ueuenangmasing-masing fungsi dalam struktur organisasi

adalah

sebagai berikut :
Direktur Utama
- Memimpin perusahaan secara keseluruhan,
- Menetapkan struktur organisasi yang mencapai sasaran.
flenetapkan pembagian fungsi dan. tugas yang

a-

da dalam organisasi*
- Pembentukan kebijaksanaan baik dalam jangka
pendek

maupun jangka panjang.

- Nengambil tindakan-tindakan untuk mempersiap suatu palaksanaan yang rasional secara efektif
dan efisien.
- Hengadakan pengawasan dan pengendalian pelak sanaan anggaran ,
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2. Direktur I :
- Flembantu direktur utama

dalam hal

pelak-

sanaan tugas ke luar perusahaan*
3. Direktur II :
- Hembantu direktur utama dalam hal

pelak-

sanaan tugas ke dalam perusahaan*
4. Direktur Operasi :
- Bertanggung jauab terhadap

seluruh penge-

lolaan dan aktifitas pengoperasian jajaran
armada taksi.
- Plengadakan pengauasan dan pengendalian pe
ngauasan

dan pengendalian pengoperasian -

taksi.
- Werencanaken target pengoperasian taksi se
tiap bulannya,
- Kenyajikan laporan berkala
tur utama

kepada

direk

mengenai segala aktifitas peng

operasian jasa taksi yang telah dicapai*
5. Bagian Administrasi s
- Melaksanakan

seluruh kegiatan surat- me- -

nyurat mulai dari menerima, mengolah,
ngadekan

dan mengirim

me-

serta menyimpan

surat masuk maupun surat keluar*
6* Personalia :
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Personalia :
- Nerencanakan

dan menyelenggarakan penggu-

naan tenaga kerja.
- Dengan persetujuan pimpinan mencari, mengangkat dan menempatkan pegauai baru.
- hembantu pimpinan dalam menentukan dan me*
laksanakan penggajian pegauai.
- Memperhatikan kesejahteraan pegauai.
- Dengan persetujuan pimpinan melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan pegauai
yang meninggalkan tugas atau kontrak.
Bagian Operasi ;
Pada bagian operasi pada Pt Merpati Uahana Taxi dibagi atas beberapa bagian yaitu :
a. Unit operasi lapangan,
b. Unit operasi radio.
c. Unit operasi argometer.
a. Unit operasi lapangan :
- Mengatur dan menyelenggarakan jumlah taksi
. yang beroperasi sesuai dengan kebijaksanaan direktur operasi.
- Melakukan pengsuasan atas kemungkinen pelanggaran pemakaian argometer pada taksitaksi yang beroperasi.
b. Unit operasi radio :
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b. Unit operasi radio :
- Mengatur lalu-lintss radio komunikasi

en

ter pengemudi,
- Henerima dan menyalurkan pemesanan

taksi

kepada pengemudi yang sesuai lokasi,
c. Unit operasi argometer :
- Bertanggung jauab atas kestabilan leju ar
gometer pada tiap taksi agar tidak ditemui
argometer yang berjalan lebih cepat

atau

lebih lambat,
- flelaporkan dan memberi rekomendasi argome
ter yang sudah tidak dapat distabilkan la
gi untuk distandarkan di Dinas Fieteorologi
9. Pembina :
- Menampung dan memberi saran kepada direk tur operasi terhadap kasus-kasus ketidak puasan pelanggan dalam menggunakan

"jasa

dari armada milik perusahaan.
- Menyumbangkan pemikiran-pemikiran guna peningkatan kualitas jasa y8ng ditauarkan un
tuk mencapai kepuasan pelanggan.
10, Keuangan den Pembukuan :
Keuangan :
- rienyelenggarakan tata usaha keuangan peru-
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~ sahaan.
- Bertanggung jauab terhadap seluruh peneri
maan dan pengeluaran perusahaan,
-^Bertanggung jauab terhadap si<tem pengauasan antar bagian sehingga keuangan perusa
haan cukup terkendali.
- Mengusahakan informasi keuangan sehinggadapat dipercaya dan tepat uaktu.
Pembukuan :
- Menyelenggarakan pencatatan, penagihan pi
utang dan administrasi persediaan kantor.
11. Bagian

Tehnis &. Mekanis :
- Menyelenggarakan .pemelihc.raan permesinan
setiap unit mobil*
- Memperbaiki kerusakan-kerus8kan permasinan mobil dalam pengoperasian armada

tak

si.
- Penyediaan penggantian peralatan dan perlengkapan yang diperlukan bagi pemeliaharaan dan perbaikan armada taksi.

Keadaen Secara Umum Perusahaan
3.1. Flekanisma'.Pemesanan Taksi
Untuk mendapatkan sebuah taksi seorang calon pe
numpang
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mencegat di jalan, mendatangi pangkalan yang terdekat di
mana calon penumpang berada atau memesan melalui

tele-

pon*
Pemesanan melalui telepon akan diterima oleh operator,

Pesanan'tersebut oleh operator akan diteruskan

ke unit-unit mobil yang berkeliling atau unit mobil yang
berada di pangkalan yang dekat dengan lokasi calon

pe

numpang* Operator akan mengadakan pemanggilan kepada
nit-unit mobil yang dimaksud dan akan segera
posisi

u-

mengetahui

masing-masing bila pengemudi menjauab panggilan-

tersebut. Operator segera mengarahkan pengemudi bergerak
ke lokasi calon penumpang* Apabila

pengemudi yang . dia-

rahkan ini membutuhkan uaktu lama dalam mendatangi
kefci

pemesan, maka akan dilelang dan dialihkan

pengemudi lain yang bergerak

lokepada

dalam sasaran yang

• sama

dan diperkirakan akansegera tiba di lokasi lebih cepat dari taksi

yeng pertama menerima panggilan. Hal ini di-

maksudkan agar penumpang tidak membutuhkan uaktu lama un
tuk menunggu dan segera mendapatkan taksi yang diingin kan.
3.2, Radio Komunikasi
Setiap taksi dilengkapi dengan radio komunikasi
yang menjembatani hubungan antara pengemudi dan operator*
Dahgkeuan dari .radio adalah seluas daerah operasi armada
taksi flerpati yaitu uilayah Kotamadya
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Untuk memudahkan

pengaturan lalu lintas komuni

kasi, maka uilayah Kotamadya Surabaya dibagi menjadi tiga channel, yaitu :
- Channel Surabaya Utara.
- Channel Surabaya Selatan*
- Channel Surabaya Timur.
Setiap unit taksi

yang

nompang dan yang berkeliling
hubungan radionya.
sisi

bergerak mengantar pe-

diharuskan selalu membuka-

Hal ini berguna untuk mengetahui po-

dari unit taksi tersebut dan untuk mengetahui per-

gerakan

armada-armada taksi dari channel satu ke chann

el yang lainnya.
ketahui,

Bila posisi dari setiap unit dapat di-

operator akan segera

taan taksi dari

mengalokasikan

permin-

calon penumpang pada taksi-taksi

yang

mempunyai jarak terdekat dengan lokasi calon penumpang .
3,3. Pangkalan.
Pangkalan bagi perusahaan taksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Sebagai home base, pusat
ran

kegiatan dari seluruh jaja-

kegiatan perusahaan yang ada baik secara operasi

onal maupun administrasi.
2. Tempat berpangkalnya taksi-taksi yang akan

bergerak-

ke seluruh uilayah operasi*
3. Tempat perbaikan

dan reparasi unit taksi yang meng -

alami ketidakstabilsn dan tid8k berfungsinya

SKRIPSI

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN ...

elemen

NUNUNG NURJATI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

57 .

4. Pemberhentian

unit-unit taksi yang menunggu

giliren

untuk bergerak,
Pangkalan- pangkalan yang berfungsi separti no*
mor 2 dan nomor 4 terletak di lokasi tertentu dalam

ja-

ringan wilayah operasi.
Pangkalan yang dimiliki oleh perusahaan adalah:
1, Asem Raya ( berfungsi sebagai home base ),
2, Pasar Atom,
3, Pertokoan Apollo,
4, Hotel Grand Park,
5, Pertokoan Uijaya Centre,
3*4, Setoran dan Bonus Pengemudi,
Penerimaan bagi perusahaan pertaksian terutamaberasal dari setoran seluruh pengemudi.

Setoran

adalah

sejumlah uang yang harus diberikan oleh pengemudi kepads
perusahaan
madanya,
tuk

dalam waktu tertentu setelah

menjalankan ar

Perusahaan tidak memberlakukan gaji bulanan un

pengemudi armada taksinya. Pengemudi memperoleh pen

dapatan dari sisa uang yang telah disetor dan bonus* Bo
nus

akan diperoleh bile pengemudi telah melampaui

get

setoran tertentu yang telah ditetapkan perusahaan,
Penetapan setoran dan bonus adalah sebagai

tar

be*

rikut :
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- Pengoperasian taksi dibagi dalam dua waktu setiap hari
nya, ialah 12 jam siang dan 12 jam malam. Artinya pe ngemudi mengoperasikan armadanya selama 12 jam setiap
hari ny a.
- Untuk pembagian diatas, target setoran adalah sama, ya
itu

55.000,-

- Bonus akan diperoleh apabila mencapat setoran :sebagai
berikut :
* kurang dari atau sama dengan $ 55.000,- mendapat pre
mi 15
* antara $ 55.000,- sampai ft 60.000,fnendapat premi 15 % dari

55.000,-

. mendapat bonus 15 % dari $ (60.000,- — 55.000,-)
* di atas

60.000,-

mendapat premi 15 % dari

55.000,-

mendapat bonus 15 % dari Ifc (60.000,--- 55.000,-)
mendapat bonus 40 % dari

(

60.000,- - 55.000,-)

- Premi dan bonus langsung dikeluarkan pada saat penge mudi memberikan setorannya*'

4. Strateoi Bauran Pemasaran
4.1. Strategi Produk.
Produk yang ditauarkan-oleh perusahaan . adalah
berupa jasa angkutan. Jasa angkutan dapat dimunculkan de
ngan adanya armada dan pengemudi.
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Perusahaan meluncurkan sedan terbaru dari jenis
nya, Sedan Lancer GLX akan memberi kenyamanan bagi
numpangnya.

pe-

Untuk melengkapi kenyamanan ditambahkan

a-

ir conditioning yang menyejukkan penumpangnya sepanjangperjelanan* Armada yang telah diluncurkan sampai saat ini adalah :
Nomor lambunq
00 - 99

Oumlah
100 unit

n

50 un

z

50 un

r

50 un

p

50 unit

Armada tanpa pengemudi ticak akan jalan.

oleh-

karenanya perusahaan memberi kepercayaan kepada calon pe
ngemudi yang mempunyai cukup ketrampilan mengemudi

yang

dapat dibuktikan dari SIM yang dimiliki untuk mengemudikan armada perusahaan, Oisamping ketrampilan mengemudi perusahaan menuntut sikap yang uajar dan sopan

untuk

menghadapi penumpang yang mempunyai bermacam-macam uatak,
golongan dan usia*

4.2. Strategi Harga.
Ongkos taksi yang harus dibayar oleh konsumen adalah

SKRIPSI

meliputi biaya tetap dan akumulasi tarif

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN ...

argome-

NUNUNG NURJATI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

60

ter*

Biaya tetap yaitu biaya yang harus

saat konsumen pertame kali membuka pintu
kan ekumulasi tarif srgomet&r

dibayar
taksi.

adalah biaya

lometer yang ditempuh. Biaya tetap

pada
Sedang

setiap

ditetapkan

ki

sebessr

ft 600,-. Tarif argometer untuk setiap kilometer

adalah

ffc 300,-. Tarif yang tertera pada mesin argometer bertambah pada jarak
rif

setiap 100 meter. Jadi bertambahnya

pada mesin argometer bukan pada setiap kilometer me

lainkan pada setiap 100 meter jarak yang ditempuh.
ada

ta

Bila

kemacetan lalu lintas atau berhenti karena

lalu lintas menyala merah, per menit dikenakan
Dalam hal

lampu
12,-.

kebijaksanaan harga yaitu biaya

tetap

den tarif argometer, semua perusahaan taksi rnengikuti pe
netapan dari pemerintah.

4.3. Strategi Distribusi.
Kebijaksanaan pendistribusian taksi yang ditem puh oleh perusahaan adalah :
a. Taksi yang beroperasi 75 % dan taksi yang berada

di-

pangkalan 25 %.
Perusahaan tidak mungkin mengoperasikan seluruh armadanya yang dimiliki tanpa mencadangkan

di pangkalan-

pangkalan. Setiap hari selalu ada unit-unit
yang mengslami ketidakstabilan

sehingga

taksi-

memerlukan-

perauatan dan perbaikan.
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b* Mengarehkan armada -armada taksi pada daerah - daerah
yang ditengarai mempunyai banyak calon penumpang.
Seperti : pusat-pusat pertokoan, daerah perkantoran,
rumah-rumah sakit, dan lain sebagainya.
c. Mengupayakan unit-unit taksi selalu berkeliling.
Sedikit mungkin berada di pangkalan,

Dengan berkeli-

ling akan mendekatkan dengan lokasi calon penumpang.

4.4. Strategi Promosi.
Strategi promosi bagi perusahaan jasa cukup

be-

sar perannya dalam menunjang kelancaran penginformasian
keberadaan jasa tersebut pada konsumennya.
Strategi promosi yang dilaksanakan perusahaan se
jauh ini adalah menciptakan brosur -brosur yang akan dibagikan kepada penumpang maupun calon penumpang

taksi

Derpati. Di dalam brosur ( kartu nama ) tersebut tertu lis brand name dari jasa yang di jual perusahaan, nomornomor telepon dari perusahaan serta tempat - tempat berpangkalnya taksi I’lerpati.
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Tabel 1 .
PENESANAN TAKSI LEUAT TELPDN YANG TIDAK DAPAT DILAYANI
PT MERPATI UAHANA TAXI
BULAN PEBRUARI S/D JULI
1990

Oumlah

Bulan

Februari

502 penelpon

Maret

453 penelpon

April

487 penelpon

Mei

530 penelpon

3uni

601 penelpon

Duli

649 penelpon

Sumber : Data Intern Perusahaan
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BAB I\J
ANALISIS

1 * Perkembangan Taksi di Surabaya
Usaha pertaksian di Surabaya di mulai sekitar ta
hun 197B ketika perusahaan taksi berargometer yaitu Pari
tas dan Surabaya Taxi merintis usaha pertaksian di Sura
baya, tetapi keduanya gagal bertahan mengembangkan usaha
baru ini.
Pertaksian di Surabaya bangkit lagi yang dipelopo
ri oleh Koperasi Taksi Surya pada bulan Juli 1985. Fiengoperasikan armada Holden Gemini sebanyak 31 unit. Bulanberikutnya bertambah lagi sebanyak 30 unit. Nenyusul kebangkitan Taksi Surya muncul perusahaan

baru yang meng-

operasikan armada taksinya berturut-turut yaitu PT Sandel
Asri, PT Zebra Taxi, PT Sumber Daya Alam, PT Supra Taxi,
PT Super;0inamika Taxi dan PT Merpati Uahana Taxi*
Di bauah ini tabel distribusi jumlah taksi

yang

beroperasi di Surabaya
Tabel 2
Distribusi Taksi Di Surabaya

Nama Perusahaan
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Nama Perusahaan

Koperas'i Taksi Surya
PT Sandel Asri

Jumlah

200
55

PT Zebra Taxi

472

PT Sumber Daya Alam

67

PT Supra Taxi

101

PT Super Dinamika Taxi

300

PT Nerpati Uahana 'Taxi

400

Total

1.595

Dari tabel di atas PT Nerpeti Uahana Taxi menempati urutsn kedua setelah PT Zebra Taxi dalam pemilikan.jumlah taksi yang dioperasikan.

2* Penllaian Konsumen Terhadap Angkutan Dalam Kota Taksi
Perilaku pembelian terhadap angkutan dalam kotataksi dapat dikategorikan ke dalam High-involvement Deci
sion Process, yaitu produk yang dibeli mempunyai keterli
batan yang tinggi dengan ego atau konsep diri seseorang.
Dalam hal

mengkonsumsi jasa taksi tidak dapat dimasuk -

kan sepenuhnya dalam kategori high-involvement decisionprocess karena apabila terjadi pengambilan keputusan ter
hadap taksi lain meka resiko yang akan terjadi tidaklahterlalu besar. Sedangken situasi pembelian yang dihadapi
konsumen termasuk ke dalam Brand Loyalty, yaitu konsumen
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menghadapi produk,yang relatif sama di antara merk- merk
t

yang eda dan mempunyai atribut-atribut produk yang

ham-

pir sana, sehingga situasi pembelian yang dihadapi konsu
men bersifat kebiasaan ( habit ). Situesi pembelian yang
demikian mengharuskan konsumen melalui keseluruhan tahap
proses keputusan pembelian mulai dari munculnya kebutuhan untuk membeli hingga keputusan membeli* Apabila hasil
dari mengkonsumsi yang pertama ini konsumen merasa puas,
untuk selanjutnya konsumen akan mengulang membeli produk
yang mempunyai brand seperti yang telah dikonsumsi sebelumnya, Konsumen sampai pada keputusan membeli ini tanpa
melalui proses keputusan membeli secara penuh dengan kata lain tahap-tahap tertentu sekedar saja dilakukan yaitU tahap pencarian informasi dan penilaian alternatif.
Pengulangan pembelian terhacap brand yang sama akan terjadi terus sampai munculnya brand-brand yang oaru atau pengembangan produk dari brand yang sama, konsumen

akan

meninggalkan brana yang lama dan melalui lagi tahapan ,proses keputusan pembelian. Hal demikian berlaku jugs apabila konsumen ticak mendapatkan kepuasan dalam mengkon
sumsi brand tertentu*

3. Segmentasi Pasar Berdasarkan Variabel PemoQrafi
Uariabel demografis seperti usia, pendidikan, status pernikahan, pekerjaan dan pendapatan dapat diguna
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kan untuk menerangkan perbedaan antara kelompok-kelompok
konsumen atau antara segmen-segmen pasar. Dimana perbeda
an ini diperlukan untuk membantu memperjelas perilaku
pembeli.

3*1. Segmentasi Usia Responden.
Pengelompokkan usia dipandang perlu, karena pada
tingkat usia yang berbeda responden mempunyai selers dan
perilaku yang berbeda oalam menykonsumsi suatu produk da
lam hal ini adalah jasa taksi.
TABEL 3
PENGELOMPOKKAN U5IA RESPONDEN

Jumlah

Kelompok Usia
Kurang dari 20 tahun

15 ( 1056 )

20 tahun

s/d

35 tahun

4

35 tahun

s/d

50 tahun

52 ( 3455 )

50 tahun ke atas

4

Total

( 2 % )

( 2 % )

152 ( 1003b )

Dari distribusi dari pengelompokkan usia di 'atas
maka responden yang menggunakan jasa taksi yang paling t
dominan adalah mereka yang berada pada kelompok usia an
tara 35 tahun - 50 tahun
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yang terusia diantara 20 tahun - 35 tahun sebesar

29%.

Berusia di atas 50 tahun sebesar 27% dan yang berusia an
tara di baueh 20 tahun sebesar 10^.

3.2* Segmentasi Pendidikan Responden.
Dari kuesioner yang disebarkan penulis kepada
responden diperoleh data sebagai berikut :
TABEL 4
PENGELONPOKKAN PLND'DIKAN RESPONDEN

Tingkat Pendidikan

Jumlah

6

SD

(

4Jt )

SLTP

26

( 171 )

SLTA

74

( 49% )

Perguruan Tinggi

46

( 30% )

152

( IQOjb )

Total

Dumlah responden pengguna taksi yang mengecap
pendidikan SLTA menempati urutan teratas sebesar

49% ,

kemudian berturur-turut yang berpendidikan perguruan
tinggi sbesar 30%, berpendidikan SLTP sebesar M %

,

dan

yang berpendidikan SD sebesar 4%,

3.3. Segmentasi Denis Pekerjaan Responden.
Deuasa ini banyak pekerjaan yang menuntut gerak-
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cepat seseorang, dengan demikian transportasi yang menun
jang seperti kendaraan pribadi atau taksi. Bagi yang memilih taksi, tersedia berbagai merk dari perusahaan yang
berbeda di pasaran.
TABEIL 5
PENGELCriPOKKAK 3EKIS PEKER j A "f: RESPONDEN

Janis Pekerjaan

Jumlah

Pegawai Negeri/ABRI

17

( 11* )

Ibu Rumah Tangga

50

{ 38% )

Uiraswasta

41

( 27% )

Kary8wan Swasta

27

( 18% )

Mahasiswa/Pelajar

9 ( 6 % )
Total

152

( 100% )

Responden yang mempergunakan jasa taksi mayori tas edalah ibu rumah tangga ( 38% ), kemudian wireswasta
( 71% ), k'aryauan swasta ( 18% ), pegawai negeri/ABRI (
17% ) dan mahasiswa/pelaj^r ( 9% ).

3.4. Segmentasi Pendapatan Responden.
Yang dimaksud dengan pendapatan disini adalah be
sarnya pendapatan atau penghasilan tiap bulan. Bagi ibu
rumah tangga adalah penghasilan mereka adalah besarnyapenghasilan suami. Penghasilan bagi karyawan wanita yang
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yang sudah berumah tangga adalah penghasilan mereka di tambah penghasilan suami sedangkan bagi mahasiswa/pela jar yang belum berpenyhasilan, pendapatan dalsm pengerti
an disini adalah besarnya biaya hidup per bulan.
Pendapatan responden dikelompokkan menjadi

tiga

yaitu :
- Golongan pendapatan kurang dari ft 100.000,00

termasuk

pendapatan rendah.
- Golongan pendapatan antara ft 100.000,00 sampai dengan
ft 400*000,00 termasuk pendapatan sedang,
- Golongan pendapatan di atas ft 400.000,00 termasuk pen
dapatan tinggi.
TABEL 6
PENGEL0P1P0KKAN PENDAPATAN RESPONDEN

Golongan pendapatan

3umlah

Pendapatan rendah

■11

(

Pendapatan sedang

6B

( 45£ )

Pendapatan tinggi

73

( 4B% )

152

(100$ )

Total

7J5 )

Dari tabel' di atas golongan pendapatan tinggi
dan, pendapatan sedang. banyak mempergunakan taksi,

Hal

ini dimaklumi karena tarif taksi yang dapat dijangkau 0leh mereka yang berpendapatan sedang dan tinggi*
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4* flnalisis Perilaku Konsumen Terhadap Penoouna Jasa Tak
si di Surabaya.
4.1, Motif responden menggunakan taksi.
Perilaku manusia ditimbulkan dengan adanya motif.
Motivasi mendorong manusia memenuhi kebutuhannya serta k^e
inginannya. Berbagai motif yang mendorong manusia melakukan aktifitas dalam rangka pemuasan kebutuhannya, diantaranya ialah pembelian suatu barang atau jasa. Hanya motif
yang utama saja berhasil mempengaruhi seseorang dalam pe
rilaku pembeliannya dan mengapa konsumen melakukan pernbelian.
Dari

200 daftar pertanyaan yang disebarkan penu-

lis bagi.pengguna taksi di Surabaya, hanya 152 yang m e me
nuhi syarat dijadikan bahan pengujian hipotesa yang penulis ajukan. Diantaranya untuk mengetahui motif- motif
yang melatar belakangi konsumen menggunakan jasa taksi .
Dan dari jawaban yang telah dikumpulkan, dapat diketahuidari tabel

’ halaman berikut.

Dalam hal ini , penulis mencoba menghubungkan motif-motif responden dalam menggunakan jasa taksi dengan pendapatan.karena penulis beranggapan bahua pendapatan mempunyai andil pada motif pembelian responden.
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TABEL 7
HUBUNGAN P10TIF KONSUMEN flENGGUNAKAN TAKSI
DENGAN PENDAPATAN

Tingkat Pendapatan

Platif Konsu

Jumlah
men Menggu-

Rendah

Sedang

Tinggi

R

R

R

.nakan Taksi
%

%

R

%

flemperoleh
kenyamanan

4

2,6

20

13,2 ,23

15,1

47

30,9

Segi keamanan lebih ter
jamin

5

3,3

22

14,5

29

19,1

56

36,9

Prestise

2

1,3

4

2,6

1

0,6

7

4,5

_

14

9,2

12

7,8

26

17

-

-

B

5,3

8

5,3

16

10,7

11

7,2

68

44,7

73

48,1

Lebih depat
sampai tuju
an
Tanpa menauar lebih
dahulu

Total
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Nyeman dan aman, tampaknya memang dua hal yang j£
rang terbeli penumpang bukan taksi# Eerbeda dengan

taksi

yang lebih privacy sifatnya, angkutan ini memang lebih tna
hal ♦
Oleh karena itu, seperti terungkap pada tebel

7 ,

pelanggan angkutan semscam taksi adalah mereka yang - dari
segi penghasilan tergolong kaya den menengah, Dalam

hal

ini, tampaknya bahva orang kaya lebih mementingkan

dan

mempertimbangkan faktor kenyamanan dan keamanan terbukti
prosentasenya adalah 15,1 % dan 19,1 %* Selebihnya .mereka
jarang mempertimbangkan kecepatan sampai tujuan ( 7,8 % )
dan tanpa menauar lebih dahulu ( 5,3 % ). Sedangkan golo
ngan menengah'disamping fak.tor keamanan dan kenyamanan
yang mendapat porsi pertimbangan cukup mendalam yaitu se4
besar 14,5 % dan 13,2 % tetapi juga bahwa taksi dapat mengantarkan lebih cepat sampai tujuan ( 9,2 % ). Golongan
ini kurang mempertimbangkan faktor tanpa menauar lebih d^
hulu ( 5,2 % ).
Hal ini sesuai

dengan responden dari kelompok

kelas pendapatan rendah. Untuk kelas ini pertimbangan uta
ma dalam menggunakan taksi adalah juga ingin menikmati ke
amanan dan kenyamanan yang ditebus tidak murah bagi ukuran kantong mereka, ini karena mereka menganggap prestise
mereka akan naik dengan

menggunakan taksi, Hal tercermin

dari prosentase motif keamanan 3,3 % ; motif kenyamanan 2,6 % dan prestise 1,3 % dari seluruh responden.

SKRIPSI

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN ...

NUNUNG NURJATI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

73
Adapun responden memilih menggunakan taksi de ngan pertimbangan faktor keamanan yang lebih terjamin
dan kenyamanan karena menyadari bahua setiap merk
yang ditauarkan

rata- rata melengkapi produknya

taksi
dengan

atribut yang menjainin timbulnya faktor-faktoryang dimaui
konsumen seperti adanya air conditioner yang dapat meny^e
jukkan udara dalam mobil dan sikap pengemudi yang sopan.
Sehingga dapat dikataksn bahua Derlangkapan produk di atas merupakan kelebihan *» kelebihan yang ditauarkan oleh
setiap merk taksi.
Sedangkan yang memiliki motif pembelian ' dengah
m e n g g u n a k a n ,taksi akan cepat sampai lebih cepat ke tern pat tujuan menyadari bahua alat transportasi yany untuk
menaikinya tanpa harus berdesak-desakkan dengan orang l£
in. Taksi akan menoantarkan penumpangnya sesuai dengan tujuan dari pnumpangnya tanpa harus beroindah pindah de
ngan alat angkutan yang lain.
Responden yang memilih taksi karena memiliki' mo
tif pembelian dicnana denyan menggunakan taksi dimungkinkan tanpa menauar lebih dahulu menyadari bahua harga naik taksi sudah ditentukan dengan tarif tertentu yang dihitung oleh slat penghitung ongkos yaitu crgometer. .Ongkos taksi ini dihitung berdasarkan tarif

aual dan untuk

selanjutny8 tarifnya akan bertambah setiap 100 meter. Ta
ini sudah ditetapkan oleh Pemda. Motif tanpa menauar le
bih dahulu ini dilatar belakangi kepraktisan responden.
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Sedangkan motif menggunakan jasa taksi atas
sar prestise bagi

da-

. responden

golongan penghasilan se -

dang dan golongan penghasilan

rendah bersandar pada an£

gapan bahua dengan menggunakan taksi gengsi

mereka akan

meningkat. Tetapi responden dari golongan penghasilan
tinggi tidak beranggapan demikian karena hanya satu res
ponden dari 73 responden golongan penghasilan tinggi melih taksi karena motif .ingin menaikkan gengsi. .

flotif

prestise yang melatar belakangi responden pendapatan se
dang dan rendah bukan berasal dari kebutuhan yang benarbenar timbul akan tetapi karena kecenderungan meniru perilaku masyarakat dari kelas sosial yang tinggi -melalui
“demonstration effect11. Untuk memperjelas perbedaan -mo-:
tif dari berbagai tingkat penghasilan responden akan di*

tunjukkan pada tabel 8

halaman berikut.

4.2. Tingkat konsumsi responden terhadap

jasa

angkutan

taksi«
Dari tingkat konsumsi responden

oapat diketehui

apakah responden menggunakan taksi karena benar-benar di
timbulkan

kebutuhan akan jasa angkutan taksi atau hanya

meniru kelas sosial di atasnya.
nar membutuhkan

Responden yang benar-b£

taksi sebagai alat angkutan akan sering

menggunakennya.
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TABEL B
HUBUNGAN TINGKAT KONSUMSI RESPONDEN TERHADAP JASA
TAKSI DENGAN PENDAPATAN RESPONDEN

Pen dapatan

Tingkat Konsumsi
Rendah

Jumlah

Sedang

Tinggi

Sering
menggunakan

0 ( 0J6)

19 (13%)

40 ( 26%)

59

Jarang
menggunakan

2

25 (16%)

26 (17%)

53

Pernah
Menggunakan

9 (

24 (16J6)

7' ( 5%)

40

To tal

(

15S)

11 ( 7%)

68 (45Jb)

73 (40%) 152
(100£)

Tingkat konsumsi responden dibagi menjadi

tiga

k-dtegori yaitu sering menggunakan yang berarti dalam satu minggu lebih dari <iOct kali menggunakan taksi. Dareng
menggunakan yang berarti dalam satu minggu kadang meng gunakan kadang tidek. Sedangkan responden yang pernah rne
nggunakan adalah mereka yang parnah menggunakan taksi be
berapa kali dalam satu .tahun terakhir ini,
Oari t a b e l 8 dapat diketahui bahua responden de
ngan penghasilan tinggi paling .bariyak menggunakan taksi
karena sering menggunakan taksi dalam satu tahun ini
nctrv prosentase sebesar 26 % dari jwmlah responden.

Dan

sebagian dari responden berpenghasilan sedang menyatakan
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sering menggunakan taksi yaitu sebesar 13

Tidak eda

responden dari golongan pendapatan rendah yang menyata kan sering mengkonsumsi jasa taksi setahun fcerakhir ini,
Yang menyatakan jarang menggunakan juga berasal dari go
longan penghasilan tinggi (17^), responden penghasilan sedang (16?£) kemudian hanya

responden pendapatan ren

dah, Sedangkan yang pernah menggunakan.,taksi beberapa ka
li dalam kurun uaktu satu tahun ini adalah responden go
longan penghasilan sedang /(16>e) , golongan penghasilan tinggi hanya sebesar S% »
Responden dengan penghasilan rendah dilihat dari
tingkat konsumsinya ternyata sebagian besar menyatakan hanya pernah menggunakan beberapa kali taksi sebagai
lat angkutan dalam kota. Hal ini disebabkan harga
membeli jasa taksi cukup mahal bfayi ukuran mereks.

a-

untuk
Ong-

kos naik taksi lebih mahal dibanding ongkos naik angkut
an dalam kota yang seperti angguna, bus kota ataupun bemo.
Tidak'demikian halnya dengan responden golongantinggi dan sedang yang sering menggunakan taksi,

hsrga

tidak mempengaruhi mereka dalam mengkonsumsi jasa tiksi.
Ualaupun ongkos naik taksi lebih tinggi dibanding alat ~
angkutan lain dalam kota, namun mereka tetap memilih tak
si. Jadi, ada motif- motif tertentu yang mendorong mere
ka memilih taksi. UNtuk mengetahui motif 7 motif ini *akan
diketahui pada tabel 8 halaman berikut.
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TABEL 9
HUBUNGAN

NOTIF RESPONDEN DAN TINGKAT KONSUflSI
TERHADAP TA K SI

Tingkat Konsumsi
flotif responden
menggunakan takSi

sering
mengguna
kan
R

%

jarang
mengguna
kan
R

%

pernah
mengguna
kan
i
£
R
t0

Jumlah

fiemperoleh kenyamansn

21

13,8

16

10,5

10

6,5

47

Segi keamanan
lebih terjamin

26

17,1

17

11,2

13

6,5

56
7

3

2

4

2,6

5,2

15

10

3

2

26

2,6

2

6,5

16

Prestise

0

0

Lebih cepat
sampai tujuan

8

Tanpa menauar
lebih dahulu

4

Total

59

1»3

10

53

40

152

Sebagaimanc tampak dalam tabel di atas, ternyata
responden yang sering menggunakan taksi adalah responden
yang memiliki alasan bahua dengan menggunakan taksi segi
keamanan lebih terjamin ( 17,1 % ) dan

segi

kenyamanan

( 13,0 % ). Sebagian kecil lainnya karena alasan

lebih

cepat sampai tujuen ( 5,2 % ) dan tanpa menauar lebih d£
hulu ( 2,6 % ). Tidak ada dari tingkat konsumsi ini yang
mempuny8i motif ingin menaikkan prestise.
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Responden yang jarang menggunakan taksi pada umumnya cenderung memiliki motif keamanan ( 11,2 % ), motif kenyama
nan ( 10,5 % ) dan motif kecepatan sampai tujuan ( 10J6").
Sebagian kecil dari responden kelompok ini memilih

taksi

karena motif tanpa menauar ( 1,3 % ).
Demikian pula responden yang pernah menggunakan taksi beberapa kali menyatakan mementingkan keamanan

dan

kenyamanan yang dapat diketahui prosentase masing- masing
adalah 8,5 % dan 6,5 %,
Dari informasi di atas dapat dinyatakan bahua segi keamanan adalah alasan yang paling dominan, sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata merata berasal dari
berbagai tingkat konsumsi yaitu sering, jarang dan pernah
menggunakan beberapa kali,

Dalam hal ini responden terp£

ngaruh oleh kenyataan bahua taksi adalah alat transportasi yang mementingkan privacy, Seseoranr akan merasa lebih
aman tanpa keributan penumpang lain atau resiko yang diakibatkan penumpang lain dan percaya sepenuhnya kepada pengemudi untuk men.gantark&n sampai tujuan. Dengan

.ongkos

yang lebih mahal tentunya dilengkapi atribut yang menam bah kepuasan konsumennya. ■

4.3. Taksi yang digunakan responden.
Pada dasarnya taksi

yang sering digunakan • oleh

responden adalah taksi yang dapfat memenuhi apa yang
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jadi kebutuhan konsumen tsrhadap alat angkutan. Untuk m e 
ngetahui lebih lanjut akan ditabelkan berikut ini :

TABEL 10
TAKSI YANG DIGUNAKAN RESPONDEN

Merk Taksi

Duml ah

Taksi Surya

B

(

5£)

Taksi Sandel

0

(

0%)

Taksi Zebra

65

Taksi 5 .D.ft,

3

( 43*) \
(

2%)

Ta ksi Supra

'19

( 11*)

Taksi Super

21

( 14*)

Taksi Merpa ti

30

( 20*) T'

Ta ksi yang kebetula n leuat
Total

6
152

(

4*)

( 100*)

Di Surabaya beroperasi tu juh perusaha an yang mem
punyai merk berbeda dan dilengkapi atribut produk ' yang
tidak jauh satu merk dengan lainnya. Dari pengisian kuesioner yang penulis sebarkan kepada responden

pengguna

jasa taksi di Surabaya, diperoleh keterangan bahua taksi
yang paling banyak digunakan oleh responden adalah taksi
Zebra yaitu 43

Sedangkan taksi yang cukup diminati o-

leh responden berturut- turut adalah taksi fterpati 20 %,
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taksi Supra 14 % dan taksi Super 12 %. Taksi yang kurang
mendapat pilihan responden adalah taksi Surya ( 5% ),taPt
si S.D.A ( 2% ). Taksi S'andel sama sekali tidak mendapat
pilihan dari responden. Responden yany tidak mementing kan merk taksi akan dipilih asalkan leuat pada saat di butuhkan sebesar 4 %,
Taksi-taksi yang banyak digunakan oleh responden
dipilih karena mempunyai kelebihan

tersendiri hingga m^

nyebabkan mampu merebut pasar, Dalam hal ini
tersebut telah menyebabkan konsumennya

kelebihan

merasa

taksi

yang bersangkutan dirasakan sebagai yang paling dapat me
muaskan kebutuhan dan keinginsnnya.

4.4. Jenis penumpang yang didapat oleh taksi.
Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

TABEL 11
JENIS PENUMPANG YrtNG DIDAPAT OLEH TAKSI
Denis Penumpang

3umlah

Ibu rumah tangga

50

Rumah sakit

6

Hotel dan pariuisata

19
6

Tempat rekreasi

(

«

.# )

( 12,5 % )
(

4

'% )

Penumpang Kereta api, kapal laut
dan bus

33

( 21,7.*.)

Penumpang pesaust udara

17

( 11.2 % )

Bisnis dan perkantoran

13

(

Total
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Sebagai alet angkutan yang menjanjikan beberapa
kelebihan,

taksi tentu mempunyai bermacam-macam penum -

pang sabagai pelanggan. Dari data yang tergali, yang me
narik adalah bahua dari bermacam-macam jenis

penumpang

yang menggunakan taksi di Surabaya^ sebagian besar res
ponden ( 38,1 % ) adalah ibu ruriiah tangga. flenduduki urutan kedua adalah penumpang kereta api, kapal laut dan
bus ( 2 1 f7 % ), Penumpang taksi yang paling sedikit berasal dari rumah sakit ( 4 % ) dan tempat rekreasi .se
besar 4 % t
Dari kenyataan tersebut menunjukkan bahua

ibu

rumah tangga adalah konsumen terbesar taksi. Dengan de
mikian adalah konsumen taksi yang meresa mendapat manfe
at paling banyak atas kelebihan -kelebihan yang dimili*fci jasa angkutan taksi. Kelebihan- kelebihan ini menyebabkan jasa taksi diterima sebagai jasa yang

nemuaskan

kebutuhannya. Kepuasan ini akan menuntun responden

un

tuk mengulang penggunaan jasa yang sama.

5*

Keblesaan Responden Dalam Membeli Jasa Taksi

.

Aktifitas pembelian terhadap jasa angkutan tak
si sebenarnya salah satu dari rangkaian proses pengam bilan keputusan untuk membeli yang berlaku bagi
orang. Seluruh proses tersebut tidak selalu

semua

dilakukan

oleh konsumen dalam pembeliannya. Jadi, keseluruhan pr^
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ses tersebut biasanya dilakukan pada situasi tertentu S£
ja, misalnya : pada pembelian pertama, pada pembelian b£
rang yang mempunyai harga tinggi.
Pada pembelian ulang konsumen tidak melaksanakan
proses penganalisaan kebutuhan karena sudah mengetahui kebutuhannya dari pembelian yang pertama. Proses yang rna
sih dijalani adalah penilaian alternatif pembelian, keputusan pembelian dan perilaku sesudah pembelian.

Karena

sudah melakukan pembelian sebelumnya, maka konsumen

ti

dak lagi melaksanakan penilaian alternatif pembelian secars mendalam, Untuk kebutuhan yeny samo, dalarr, hal

ini

adalah jasa angkutan dalam koto, konsumen telah mendapat
gembaran jenis enc,kutan yang mans yang akan dikonsumsi.
Proses lain yang masih dijalani konsurrien

adalah

proses keputusan pembelian dan perilaku sesudah pembeli
an. Bila

konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen a-

kan menjumpai serangkaian

keputusan yang harus

diambil

menyangkut jenis produk, merk, tempat membeli, cara pembayaran dan

uaktu pembelian.

Kebiasaan pembelian konsu

men terjadi

apabila pada konsumsi sebelumnya

kepuasan dan mereka akan memutuskan

mendapat

jenis angkutan,merk

dan tempat pembelian yang sama untuk konsumsi berikutnya.
Jedi, pada konsumsi selanjutnya mereke tidak lagi memper
timbengksn keputusan- keputusan tersebut.

Untuk mengeta

hui keputusan yang diambil konsumen pada pembelian pert£
dan selanjutnya, akan ditunjukkan pads tabel berikut.
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TABEL 12
KEPUTUSAN YANG DIANBIL RESPONDEN PADA PEMBELIAN
JASA TAKSI YANG PERTAMA

Keputuaen

Dijalani

Pembelian

ya

Her k

Dumlah
tidak

131

21

152

Tempat pembelian

116

36

152

Uaktu pembelian

104

48

152

Cara pembayaran

11

141

15?

Ternyetalah bahua sebagian besar konsumen memper
timbangkan keputusan- keputusan tersebut di atas. ■ Pada
masing- masing keputusan,responden yang mempertimbangkan
’hal tersebut lebih ban.yak daripada responden yang .tidak
mempertimbangkan, Tetapi pada keputusan tentang cara pem
bayaran tidak banysk responden yang mempertimbangkan ke
putusan ini, Hal ini disebabkan cara pembayaran untuk ja
sa taksi berargometer sudah ditentukan yaitu secara

tu-

nai,
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah . responden
masih mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut di «*
atas dapat diketahui dari tabel

13'

Dari tabel tersebut, ternyata £ebagian besar ti
dak lagi mempertimbangkan keputusan- keputusan tersebut.
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TABEL 13
KEPUTUSAN YANG DIAMBIL RESPONDEN PADA PEMBELIAN
3ASA TAKSI YANG SELANJUTNYA

Dijalani

Keputusan

«jurnj.a n
Pembelian

ya

tidak

Merk

34

118

152

Tempat pembelian

70

82

152

Laktu penggunaan

89

63

152

5

147

152

Cara pembayaran

Pada pembelian selanjutnya sebagian besar

tidak

niempertimbangkan lagi keputusan yang telah diambil sebe
lumnya,
fiap

Dengan kata lain, konsumen telah berada pada t£

perilaku sesudah pembelian pada proses pengambilan

keputusan pembelian* Dalam hal ini merasa sesuai

dengan

pembelian yang pertama, responden mengulang keputusan
yang sama terutama keputusan tentang merk taksi yang .akan dipakai. Mai ini terlihat eada prosentase responden
yang mempertimbangkan merk taksi pada

pemakaian

yang

pertama dan prosentase responden yang tidak mempertim
bangken merk taksi pada pemakaian selanjutnya. Pada

ma-

sing- masing pemakaian ini, yang pertama ( 86,18 % ) maupun yang selanjutnya ( 77,63 % ) memiliki prosentase
paling tinggi dibanding keputusan yang lain,
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berarti keputusan tentang merk mehdapat porsi lebih be sar dibanding keputusan yang lain, dengan kata lain res
ponden cenderung letih selektif didalam mempertimbangkan
merk taksi yang akan digunakan,
Pada keputusan merk, apabila diteliti lagi antara yang mempertimbangkan dan yang tidak mempertimbangkan
akan terlihat bahue prosentasenya tetap tinggi* ..Berarti
nengulang keputusan yang sama ysng telah dibuat sebelumnya yaitu dengan menggunakan taksi dengan merk yang
ma, Kesetiaan pada merk ( brand loyalty ) akan

sa

tergan -

tung pada perilaku konsumen sesudah pembelian. Bile kon
sumen dapat dipuasken maka pembelian berikutnya akan mem
beli merk itu lagi etau sebaliknya.
Sedangkan pcda cara pembayaran cenderung tidak berubah, responden sebagian besar tidak mempertimbc.ngkan
keputusan tersebut pada pembelian selanjutnya ( 96,71^ ).
Yang mendapat porsi pertimbangan cukup

mendslam

cisamping keputusan merk adalah tempat pembelian dan ua^k
tu pembelian. Untuk mengetahui faktor- faktor apa

saja

yang melatar belakangi kebiasaan responden dalam membeli
jasa taksi, di bauah ini akan dipaparkan faktor-

faktor

yang mempengaruhi responden dalam keputusan pembeliannya
yang berkaitan dengan keputusan- keputusan merk, tempat
pembelian dan uaktu pembelian.
5.1.Atxibut-atribut

yany dipentingkan dalam menggunakan

jasa taksi.
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Dalam menentukan merk taksi yang akan dipakai, masing- masing konsumen mempunyai faktor pertimbangan
yang pada umumnya

,

berkaitan dengan jasa taksi itu sendi

ri. Dari hasil pengumpulan pendapat responden d8pat dik£
tahui beberapa atribut yang dipentingkan dalam mengguna
kan jasa taksi.
TAEEL

14

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDAPATAN DENGAN ATRIBUT
YANG DIPENTINGKAN

DALAM NEMBELI JASA TAKSI

Pendapatan
Sedang

Rendah

Tinggi

Dumlah

dipentingkan
R
fludsh mendapatkan bila
diperlukan

R

%

R

%

a
*
/o

R

i
3

1,97

23

15,13

30

19,74

56 36,84

Pelaysnan
yang baik

1

0,66

20

13,16

19

12,5

40 ?6, 32

Ongkos argo
meter yang
lebih murah

7.

4, 61

20

13,16

11

7,24

38

25

Denis sedan
yang digunai
kan
Uarna mobil
mudah dikenal
Total
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D

0

3

1,97

9

5,9?

12

7,69

0

0

2

1 ,31

4

2,64

6

3,95

11
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'

Ternyata responden berpenghssilan tinggi dan se
dang pada umumnya mementingkan kemudahan mendapatkan tak
si bile responden memerlukan, dengan prosentase masing masing adalah 19,74 % dan 15,13 %, Sedangkan

responden

berpenghasilan rendah lebih mementingkan taksi yang ment
rik ongkos argometer lebih rendah dari taksi lain

untuk

jarak tempuh yang sama ( 4,61 % ). Sebagian besar respori
den mengutamakan kemudahan menoapatkan bila seuaktu- uak
tu memerlukan taksi ( 36,84 % ). Fielalui pengalaman yang
diperoleh dari proses belajar dalarr menggunakan merk- m_e
rk taksi, tern.yeta kemudahan mendapLtkan adalah faktor pertimbangan utama dalam menggunakan taksi. Apabils

sa-

lah satu merk taksi dapat memenuhinya, m a k a ;konsumen
kan merasa mendapat kecocokan.

a-

Kecocokan ( kepuasan )i-

ni mendorong konsumen menggunakan merk yang sama sebagai
4

kebiasaan, sehingga pengambilan keputusan untuk mengguna
kan taksi

pada uaktu mendatang menjadi hal yang

bagi konsumen. Tetapi bila konsumen merasa

rutin

tidak

puas

terhadap taksi tersebut maka tidak akan terjadi Dembelian ulang bahkan berusaha beralih kepada merk lain.
Dengan kata lain, apabila konsumen tidak menda
patkan faktor yang dipentingkan dalam menggunakan merk taksi tertentu dalam hal ini adalah mudah mendapatkan bi
la memerlukan maka konsumen segera mencari merk lain se
bagai pengganti.
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Tetapi apabila konsumen menemukan faktor yang di^
pentingkan tersebut dari satu merk taksi tertentu
merk tersebut

akan

mengendap dalam

ingatan

maka

konsumen.

flerk tersebut akan segera muncul dan merupakan merk

yang

pertama kali diingat apabila konsumen memerlukan taksi.

5. 2*

Cara responden mendapatkan taksi.
Ada berbagai cara responden mendapatkan taksi.

Cara yang ditempuh responden dalam mendapatkan taksi tergantung keadaan pada saat membutuhkan. Responden yang memiliki pesawat telpon belum tentu akan selalu memesan leuat telpon apabila memerlukan taksi.

. Ualaupun responden

memiliki pesauat telpon tetapi tidak dapat menggunakannya
pada saat itu,

maka mereka akan menempuh cara yang lain,

seperti mencegat di jalan
dan

atau mendatangi tempat mangkal

pemberhentian taksi.
Pada tabel 15, akan diketahui cara yang • paling

banyak ditempuh oleh responden untuk mendapatkan
yang diinginkannya.

.

taksi

Ternyata, responden mayoritas menem

puh Cara memesan leuat telpon sebesar 56,6 %.

Pienempati

urutan kedua adalah responden dengan cara mencegat di ja
lan sebesar 39,4 %, Sedangkan cara yang tidak banyak di lakukan’oleh responden adalah mendatangi tempat mangkal /
pemberhentian sebesar 4 % dari seluruh responden.
Dari tabel tersebut, Bahua responden yang meme san leuat telpon adalah responden dengan penghasilan tin£
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TABEL 15
HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN RESPONDEN DENGAN
CARA MENDAPATKAN TAKSI
Pendapatan

Cara menda -

Jumlah

patkan taksi

Plemesan leuat
telpon

Sedang

R

R

%

Tinggi
%

R

R

%

%

3

2

34

22,3

53 34,9 ' 90

59,2

6

5,3

30

19,7

18 11,8

56

36,8

0

4

2,6

1,3

6

3,9

11

68

Mencegat di jalan
flendatangi
tempat mang kal/pemberhen
tian
Total

Rendah

gi dengan prosentase 34,4 %

2

73

152

begitupun responden

dengan

penghasilan sedang dengan prosentase 22,3 % ,

Dengan de-

mikian responden penghasilan tinggi dan rendah

mayoritas

menggunakan

cara leuat telpon untuk mendapatkan taksi,

Cara ini ditempuh responden mengurangi pengorbanan

yang

lebih besar dan mempermudah serta mempercepat responden mendapatkan taksi,
Responden yang memilih caramencegat di jalan a-adalah responden berpenghasilan sedang dan berpenghasilan
tinggi prosentase masing-masing adalah 19,7 % dan 11,8
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Dan yeng berpenghssilan rendah sebesar 5,3
Dari data di atas ternyata, responden yang merne
lih cara pertama adalah responden yang dapat dipastikan
memiliki pesauat telpon- Hal ini tercermin dari tabel 14
bahua yang memilih cara pertama adalah tnayoritas respon
den penghasilan tinggi oengan prosentase terbesar kemud_i
an diikuti oleh responden berpenyhasilan sedang, Cara ke
dua dipilih karena ketiadaan pesauat telpon dalam lingktj
ngan responden, Sedangkan cara ketiga dipilih bukan

ha

nya karena ketiadaan telpon dslam lingkungan responden tetapi juga responcen merasa lebih mudah can cepat untuk
mendapatkan taksi yang diingink&nnya.

5.3.

Uaktu responden menggunakan taksi.
Salah satu keputusan yang berpeng&ruh pada kepij

i
tusen menggunakan taksi adalah uaktu penggunaan, Seperti
diketahui, harga yang dibayarkan sebagai imbalan dari p_e
layanan yang diberikan oleh taksi masih lebih tinggi daripada angkutan kota yang lain, sehingga responden perlu
mempertimbangkan uaktu yang tepat pada saat kapan respon
den benar-benar memerlukan, Dengan demikian penggunaan taksi tidak akan terjadi sepanjang uaktu dalam satu

bu-

lan. Hal ini dapat diketahui dari tabel 16, ternyata sebagian besar responden (66,4 %) menyatakan dalam menggu
nakan taksi tidak tertentu uaktunya dalam satu bulan. De
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ngan keta lain bahua responden
taksi pada

tidak selalu menggunakan

setiap aual bulan, tengah bulan, akhir bulan

atau sepanjang bulan.

TABEL 16
HUBUNGAN UAKTU RESPONDEN MENGGUNAKAN TAKSI
DENGAN PENDAPATAN RESPONDEN
Pendapatan

.

Jumlah

Uaktu

Rendah

menggunakan

R

%

Abtfl/tengah/akhir bulan.

4

2,6

Sepanjang
lan.

0

Sedang
R

26

Tinggi
%

17,1

R

%

R

18

11,6

48

%

51,5

bu

Tidak tentu
Total

7
11

0
4,6

42

3
27,6

68

52

2

3

34,2

2

101 66,4
152

73

Setelah diteliti lebih lanjut, bahua respondenyang tidak memilih menggunakan taksi pada setiap

uaktu

tertentu dalam satu bulan berasal dari semua golongan p^
ndapatan.

Selanjutnya dapat dikatakan, tidak ada perbe-

daen pemilihan uaktu antara golongan pendapatan rendah ,
sedang ataupun pendapatan tinggi dalam hal

menggunakan

taksi. Semua* golongan pendapatan dari yang rendah sampai
dengan tinggi sepakat tidak tentu uaktunya dalam menggu-
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nakan taksi, akan menggunakan bila membutuhkan.
Sedangkan yang menempati urutan kedua adalah
responden yang mempunyai pole pemilihan uaktu tertentu yaitu pada setiap aual bulan,

tengah bulan atau akhir bu

lan , dengan prosentase sebesar 31,5 %

dimana

sebagian

besar (17,1 %) responden berpendapatan sedang, Kenyataan
ini menunjukkan konsumen taksi berpenghasilan sedang mem
punyai pola peniilihan uaktu pada pengkonsumsian jasa tej<
si yang disebabkan ongkos taksi pada umumny 2 * Dengan de
mikian konsumen akan menggunakan taksi bila muncul kebu
tuhan akan angkutan taksi yang juga disesuaiKsn dengan kondisi keuangan pada uaktu itu.

6, Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pengquna Taksi
Merp at i.
i

Dari sub-sub bab tertiahulu, telah diuraikan

dan

dianalisis perilaku responden terhadap taksi pada umum nya. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan

antara

lain bahua responden menggunakan taksi karena terdapat kesesuaian antara apa yang dibutuhken dengan atribut dan
sifat yang dimiliki oleh jasa taksi dan kebiasaan respon^
den menggunakan taksi, Pada sub bab berikut, akan diana
lisis lebih lanjut dan mendolam khususnya yany berkaitan
dengan konsumen taksi Nerpati agar didapat gambaran

le

bih jelas apakah jasa taksi Merpati mempunyai kelebihan-
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dan

yang menjadi kekurangan selama ini,

Dari analisis

tersebut akan .didapat petunjuk penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi.

6*1. Tingkat Ksnsumsi Responden Terhadap Taksi flerpati
Dari tabel yang lalu, bahua taksi cukup dike nal dan diperlukan sebagai angkutan dalam kota. Hal ini
bisa diketahui dari tingkat konsumsi responden terhadap
taksi (tabel 8) dimana dari 152 responden, yang seringmemanfaatkan alat angkutan ini adalah 59 orang. Dari

>

jumlah itu sebagian besar berasal dari golongan pendapa
tan tinggi kemudian diikuti oleh golongan pendapatan S£
dang dan rendah.
Pada tabel 17 nanti, apakah kenyataan di atas
i berlaku sama untuk responden taksi Merpati.
Dari tabel tersebut diketahui bahua dari 152 responden, yang aktif menggunakan taksi sebanyak 30 rejs
ponden (19,7 %), yang jarang menggunakan sebanyak 48 re
sponden (31,6 %)

‘

yang hanya beberapa kali mengguna

kan atau pernah menggunakan sebanyak 51 responden ' atau
33,5 % dan yang belum pernah menggunakan taksi fterpaati
sebanyak 23 responden (15,1 %).
Dengan demikian, mayoritas penumpang taksi fler^
pati adalah mereka yang tidak aktif menggunakan

jasa

taksi flerpati (65,1 %) yang terdiri dari responden yang
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jarang menggunakan dan yang pernah menggunakan beberapa
kali,
TABEL 17TINGKAT KONSUMSI RESPONDEN TERHADAP TAKSI NERPATI
Tingkat Konsumsi

Jumlah

Sering menggunakan

30 responden (19,7 %)

Jarang menggunakan

48 responden (31,6 %)

Pernah menggunakan beberapa
kali

51 responden (33,5 %)

Belum pernah menggunakan

23 responden (15,1 %)

Total

152 responden

6.1,1 ••iHubungan pendapatan responden terhadap pemakaian
taksi Merpati,
Dari tabel

, diketahui bahua penumpang taksi

Merpati sebagian besar berasal dari golongan pendapatan
tinggi (53,5 %), golongan pendapatan sedang (43,4 #)dan
golongan pendapatan rendah (3,1 /£). Jadi pengguna taksi
Merpati yang utama adalah golongan pendapatan tinggi k£
dian golongan pendapatan sedang,
Bila ditinjau tingkat konsumsinya, pada golonngan pendapatan sedang yang menonjol adalah responden hanya mengkonsumsi beberapa kali dalam

bulan-bulan ter

akhir ini (19,A %). Sedangkan pada golongan
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dominasi: oleh responden yang jarang menggunakan taksi.
Dengan demikian, diperoleh gambaran bahua responden taj< •
si Derpati ualaupun secara finansial mereka mampu untuk *
mengkonsumsi .jasa taksi secara kontinyu namun kenyataannya kebanyakan dari mereka jarang atau hanya beberapa
kali menggunakan taksi Merpati.
TABEL 10
HUBUNGAN PENDAPATAN RESPONDEN TERHADAP PEMA
KAIAN TAKSI riERPATI

Tingkat Kensumsi
Jumlah

Pendapatan
Responden

Pernah

Jarang

Sering

memakai

memakai

memakai

R

%

R

%

R

%

R

%

Tinggi

23

17,8

24

18,6

22

17,1

69

53,5

Sedang

25

19,4

23

17,8

8

6,2

56

43,4

Rendah

3

2,3

1

0,8

-

-

4

3,1

Total

51

39,5

46

37,2

30

23,3 129

100

6,1,2. Hubungan jumlah anggota keluarga responden terha
dap pemakaian taksi Merpati.
Jumlah anggota keluarga responden adalah kelua£
ga yang hidup dalam satu rumah dengan responden.

Disini

jumlah anggota responden dikelompokkan dalam tiga kelom
pok. Kelompok keluarga kecil terdiri paling sedikit atas
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empat jiua* Kelompok jumlah keluarga sedang terdiri pa ling sedikit atas enam sampai delapan jiua. Sedangkan ke
lompok jumlah keluarga besar berjumlah lebih dari dela*—
pan jiua,
TABEL 19
HUBUNGAN JUPiLAH ANGGOTA KtLUARGA RESPONDEN TERHADAP
PENAKAIAN TAKSI RERPATI

Tingkat Konsumsi

Jumlah

lah

anggota
keluarga

Pernah

Darang

Sering

R

R

R

%

%

%

R

%

Kecil

13

10,1

1B

13,5

12

9,3 43

33,3

Sedang

17

13,2

16

12,4

B

6,2 41

31 ,6

Besar

21

16,3

14

10,8

10

7,7 45

34,9

Total

51

39,5

48

37,2

30

23,3 129

100

Pada tabel 19* jika kita bandingkan komposisi prosentase tingkat konsumsi masing- masing terhadap jum
lah keluarga responden, terlihat adanya pola

yang

sama

dari responden yang sering, jarang maupun yang pernah me
nggunakan taksi dengan berbagai jumlah keluarga yang dimiliki. Masing- masing kelompok mempunyai sebarab prosen
tase yang hampir sama. Ualaupun dijumpai prosentase pada
masing- masing kelompok mempunyai sedikit perbedaan. De
ngan demikian dapat disimpulkan dari tabel di atas bahua
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jumlah anggota keluarga responoen tidak mempengaruhi tin^
kat konsumsi terhadap.

jasa taksi Merpati.

6.1.3. Macam keperluan responden yang mendorong pemakaian
terhadap taksi Merpati.
Sebagai alat angkutan yang menjanjikan dibanding
kan angkutan darat'yang lain, taksi dapat menarik konsu mennya untuk mencoba menggunakannya. Tentunya konsumen inipun mempunyai bermacam- macam keperluan yang mendorong
menggunakan angkutan darat ini.
Ketika ditanyakan kepada responden tentang latar
belakang keperluannya sehingga menggunakan taksi Merpati,
mereka mengemukakan jauaban seperti tercantum pada

tabel

17.
Dari 129 responden yang menggunakan taksi Merpa
ti, 45 responden (34,9 %) karena memenuhi kebutuhan kerumah tanggaan, 30 responden (23,2 %), untuk memenuhui acara keluarga dan hiburari, 25 responden (19,4 %) sebagai pe
numpang numpang angkutan umum lain seperti kereta api, p£
sauat udara ataupun kapal laut, 20 responden (15,5 %) men
punyai keperluan yang berhubungan dengan bisnis dan per kantoran, sedangkan selebihnya yaitu 9 responden ( 1%

■)

adalah berstatus pelajar/mahasisua.
Dengan demikian keperluan yang menonjol dari re£
ponden yang menggunakan taksi Merpati adalah mereka

yang

ingin memenuhi kebutuhan remah tangga. Dan oebagian besar
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hanya menggunakan beberapa kali (19,4 %), Seperti diketa
hui jenis keperluan demikian menuntut secara kontinyu di
laksanakan pemenuhannya• Namun kenyataannya tingkat kon
sumsi mereka rendah. Kondisi demikian mengungkapkan adanya hambatan tertentu sehingga responden tidak meningka^t
kan konsumsinya. Hambatan tersebut bisa berarti berasaldari pihak responden ataupun dari pihak taksi Merpati.
TABEL 20
FIACAfl KEPERLUAN RESPONDEN YANG MENDORONG PEMAKA IAN TAKSI MERPATI

Tingkat konsumsi
keperluan
responden

Pernah

Jarang

Sering

mtmakai

memakai

memakai

R

%

Jumlah

R

%

R

%

R

%

Kerumah tanggaan

25

19,4

12

9,3

6

6,2

45

34,9

Acara keluarga
dan hiburan

12

9,3

11

0,5

7

5,4

30

23,2

Penumpang K A ,
pesauat udara
dan kapal laut

3

2,3

13

10,1

9

7

25

19,4

Bisnis dan per
kanto.ran

5

3,9

9

7

6

4,6

20

15,5

Pelajar/mahasisua

6

4,6

3

2,3

51

39,5

48

37,2

Total

30

- •

9

23,3 129

Namun demikian, agar dapat diketahui lebih

7
100

je-

las sehubungan dengan meningkatnya pemesanan yang tidak
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terlayani oleh taksi Merpati perlu juya diketahui kapan
responden

menggunakan taksi. Untuk itu ekan

disajikan

pada tabel 21.

6.1.4. Hubungan antara uaktu penggunaan taksi Merpati
dengan tingkat pemakaiannya.
Responden menggunakan taksi dalam satu minggu dibedakan antara pemakaian hari kerja dan pemakaian hari
libur. Yang termasuk hari kerja adalah mulai hari

Senin

sampai dengan hari Jum*at, sedangkan hari libur adalah hari Minggu, Sabtu malam dan hari besar nasional.
Jumlah responden yang menggunakan taksi pada h£
ri kerja (55,0 %) ternyata lebih banyak daripada respon
den yang menggunakan taksi pada hari libur (44,2 %). Nam
paknya, pada hari kerja pemakaian taksi seimbang

antara

tingkat konsumsi tinggi, sedang hingga rendah. Hal ini dijumpai pada pemakaian tinggi yaitu responden yang se ring memakai 19,4 % ; responden yang jarang memakai

ada

20,2 %• Selebihnya yaitu responden yang hanya pernah m e 
makai taksi beberapa kali 17,6 %. Ternyata pada hari li
bur pemakaian taksi terkonsentrasi pada pemakaian

taksi

yang kurang intens.yaitu sebesar responden yang memakai
beberapa kali 21,7 % dan responden yang jarang mengguna
kan 17,1 %, Bila demikian, pada hari libur akan ada arrna
da taksi yang menganggur/ tidak mengangkut penumpang .d£
lam jarak uaktu yang panjang.
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TABEL 21
HUBUNGAN ANTARA UAKTU PENGGUNAAN TAKSI PIERPATI
DENGAN TINGKAT PEMAKAIANNYA

Tingkat Konsumsi

Uaktu
penggunaan

Pernah

Jarang

Sering

memakai

memakai

memakai

R

R

%

R

Jumlah

taksi
%

%

R

%

Hari kerja

23

17,8

26

20,2

25

19,4 74

57,4

Hari libur

2B

21,7

22

17,1

5

3,9 55

42,6

51

39,5

40 . 37,2

30

Total

23,3 129

100

gat- saat yang tcpat responden menggunakan tak
si tergantung keadaan kepentingan responden pada saat it u • Pengaruh kepentingan itu mendorong responden memilih
saat pemakaian taksi setiap harinya.

Tetapi kepentingan-

yang sama belum tentu menyebabkan responden selalu mengu
lang penggunafen taksi pada saat yang sama setiap harinya
dalam satu minggu* Jadi saat- saat pemakaian taksi

oleh

responden adalah pemakaian yang paling banyak dalam satu
minggu* Pada tabel 22, adalah jauaban responden ketika ditanyakan saat- saat pemakaian taksi yang paling seeing
dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur dalam sa
tu minggu*
Informasi yang diperoleh dari tabel tersebut
merupakan kelanjutan panggalian data dari tabel 18. Ter-

SKRIPSI

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN ...

NUNUNG NURJATI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

101

TABEL 22
SAAT - SAAT PEHAKAIAN TAKSI MERPATI PADA HARI KERJA
DAN HARI LIBUR

Pilihan uaktu dalam sehari

Saat
pema-'

Siang

Pagi

Sora

Malam

Jumlah

kaian
R

R

R

%

16

12,4

74

57,4

20,1

22-

17,1

55

42,6

37,2

38

29,5 129

%

Hari
kerja

12

9,3

24

18,6

22

17,1

Hari
libur

2

1,5

5

3,9

26

14 10,B

29

22,5

48

Total

%

R

%

R

%

100

KET:
Pagi hari

: antara pukul 05^00 - pukul 11.00

siang hari

: antara pukul 11.00 - pukul 15.00

sore hari

: antara pukul 15.00 - pukul 19.00

malam hari

: diatas pukuj 19,00.

nyata responden lebih menyukai memakai taksi Merpati pa
da sore hari dan malam hari, Responden yang memilih sore
hari sebanyak 37,2 % dan responden yang memilih malam ha^
ri sebanyak 29,5 %, Pada hari kerja, konsentrasi pemakai^
an adalah pada siang dan sore hari sebesar 35,7 %,

pada

hari libur pada sore dan malam hari sebesar 37,2 jS.^Pada
hari kerja, siang dan sore hari adalah saat- saat kesibii
kan mencapai puncaknya, sedangkan pada hari libur kegia
tan terlihat pada sore dan malam hari.
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6.1.5. Hubungan sumber informasi terhadap pemakaian tak
si Merpati,
Seperti diketahui ujung tombak yang mengenalkan
suatu produk kepada konsumen adalah media informasi

apa

yang dipakai, Pengetahuan dan kesan pertama yang mengendap dalam benak .responden bernilai bagi keputusan penggiu
naan taksi selanjutnya, Semakin sering menggunakan semakin tinggi tingkat pengenalannya terhadap jasa yang di beli.
TABEL 23
HUBUNGAN SUMBER INFORMASI TERHADAP PEMAKAIAN
TAKSI MERPATI
Tingkat Konsumsi
Sumber
informasi
yang dipa
kai
Teman, famili
atau tetangga
Kartu nama,
iklan
Pengalaman
mencoba sendi_
ri

Total

SKRIPSI

Pernah

R

1

Jarang

R

Sering

%

Jumlah

R

%

R

%

2

1.5

18

13,9

11

8,5

31

24

43

33, 3

21

16,3

13

10,1

77

59,7

6

4,6

9

7.1

6

4,6

21

16,3

51

39,5

48

37,2

30

23,3

129

100
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Pada t a b e l 23 , diketahui bahua responden

yang

menggunakan taksi karena memiliki kartu nama perusahaan
sebesaf 59,7 %. Penyebaran kartu nama perusahaan

atau

memberitahukan keberadaan suatu produk dapat disebut S£
bagai sumber informasi komersial. Sumber informasi t komersial ini terutama pemilikan kartu nama perusahaan bi
asanya berisi nomor- nomor telpon perusahaan, akan berguna bila konsumennya sewaktu-waktu memerlukan jasa taj<
si. Pada saat ini, iklan yang dipasang masih berupa n o 
mor telpon yang pemuatannya bersama- sama dengan nomor
telpon taksi merk lain. Lalaupun demikian pemakaian m e 
dia ini cukup effektif karena jangkauan uilayahnya

cu-

kup luas.
Selanjutnya responden yang menggunakan taksi karena memperoleh informasi dari teman, famili atau tetangga berjumlah 31 responden (24 %). Sumber informasijenis ini adalah sumber informasi personal. Dikatakan demikian karena siapapun yang memberikan informasi kep£
da responden akan berpengaruh pada keputusaanya kelak.
Informasi yang diberikan juga berdasarkan kondisi pemb£
ri informasi.
Responden yang memilih taksi karena ingin men*
coba berjumlah 21 responoen (16,3 %). Informasi yang di^
peroleh dari penyalamannya menguji sesuatu pfoduk/jasa;
sumber informasi yang demikian ini dapat dikstegorikan
sebagai sumber eksperimental. Sumber informasi yang de-
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mikian cukup berpenyaruh bagi mereka yang merasa
puas atas suatu merk tertentu, Bila pengalaman

tidak
menguji

yang pertama memuaskan, mereka akan mengadakan pengguna
an ulang pada uaktu selanjutnya.
Dari analisis di atas, ternyata masing- masing
sumber informasi memberikan peran yang berbeda pada
tingkat konsumsi responden terhadap taksi Merpati. Sum
ber informasi yang paling berperan dalam membangkitkanmotivasi responden dalam merealisir penggunaan taksi adalah sumber informasi komersial. Sebaliknya sumber in
formasi eksperimental kurang effektif dalam meyakinkanresponden untuk memutuskan menggunakan taksi Merpati.

6.2. Penilaian Responden Terhadap Taksi Merpati.
Salah satu mata rantai dari kegiatan- kegiatan
konsumen mendapatkan adalah penilaian yang dilakukan oleh konsumen. Kegiatan penilaian oleh konsumen ini

ti

dak secara langsung terlihat sebagai kegiatan fisik. Ke
giatan penilaian bisa berlangsung sebelum atau sesudahkonsumen menjlalani; kegiatan mendapatkan barang atau ja
sa yang dibutuhkan. Penilaian sebelum pembelian terjadi
atas pengalaman dari proses belajar seseorang berupa pe
ngamatan atas alternatif- alternatif barang/jasa di pasaran. Sedangkan penilaian

SBSudah

pembelian terjadi

berdasarkan pengalaman pembelian di masa lalu. Yang ter
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jadi adalah bahua pengalaman- pengalaman tersebut memptj
nyai andil pembentukan persepsi tertentu terhadap
rang/jasa

ba-

yang pada akhirnya akan menentukan sikap su-

ka atau tidak suka konsumen terhadap suatu produk/jasa.
Hal ini berpengaruh pada keputusan pembelian yang akan
dilakukan.
Persepsi yang terbentuk tidak saja terhadap 1 harga yang dipasang oleh perusahaan untuk jasa yang ditauarkan melainkan juga meliputi jasanya sendiri, promo,
si ataupun persepsi mereka dalam hal pendistribusian a£
ma d a n y a •

6.2.1. Penilaian responden terhadap harga.
Untuk jasa taksi, perusahaan tidak dapat menetapkan sendiri harga bagi jasa yang ditauarkan. Tarif taksi yang merupakan patokan harga untuk setiap jarak tertentu telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dan

ini berlaku sama untuk semua taksi yang beroperasi di Surabaya, Karena semua taksi memasang harga absolut dan
sama, maka penilaiannya bukan pada berapa harga yang d_i
pasang melainkan pada keuajaran ongkos yang dibayarkanpada jarak tertentu.
Dari jauaban yang terkumpul dan ditabelkan pa
da tabel 24,

terdapat 61,6 % responden menyatakan bah

ua ongkos yang dibayarkan masih dalam keuajaran. Sisa -
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yaitu 16,4 % menyatakan bahua ongkos yang dibayarkan ti
dak uajar* Dari responden yang menyatakan bahua ongkos taksi yang dibayarkan uajar, berasal dari responden ber
penghasilan tinggi 40,1 %, berpenghasilan sedang 36,2 %
dan berpenghasilan rendah 5,3 %, Dengan prosentase demi
kian, responden dari semua golongan secara meyakinkan menyetujui ongkos taksi Merpati masih dalam taraf keuajaran.
TABEL 24
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP ONGKOS YANG DIBA
YARKAN'' BILA MENGGUNAKAN a TAKSI MERPATI' .

Tingkat

Penilaian
terhadap

3endapatan
Oumlah

Sedang

Rendah

Tinggi

harga
R

%

R

Uajar

8

5,3

55

36,2

61

40,1 124

81,6

Tidak uajar

3

2

13

8,5

12

7,9

28

1B ,4

7,3

6B

44,7

73

48

152

Total

11

%

R

%

R

%

100

6*'2*2* Penilaian responden terhadap distribusi
Data tentang penilaian responden terhadap dis tribusi taksi ditemui pada tabel 25* Dari tabel tersebut
diketahui sejumlah S',3 % responden menyatakan sulit un-
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•

tuk mendapatkan taksi Plerpati bila memerlukan, sedangkan
48,7 % responden menyatakan mudah mendapatkan taksi Merpati bila memerlukan, Responden yany menyatakan sulit un
tuk mendapatkan taksi bila memerlukan berasal dari semua
golongan pendapatan , begitupun responden yang menyata kan mudah mendapatkan taksi Merpati bila memerlukan,
Dari jauabab di atas menunujukkan bahua taksi Merpati kurang mudah untuk mendapatkan ualaupun diimbang
i/guga oleh pernyataan mudah untuk mendapatkan. Hal

ini

mencerminkan bahua penyebaran taksi Merpati mendekati
konsumennya kurang maksimal. Sehingga apabila konsumen memerlukan, tidak segera dapat ditemui,
berimbang

ini juga menunjukkan bahua

Pendapat

yang

penyebaran

taksi

masih terkumpul pads beberapa uilayah, Oi uilayah terse*
but, konsumen mudah mendapatkan sedangkan di uilayah di*
mana jarang ditemui, konsumennya sulit untuk mendapatkan.
TABEL 25
PENILA IAN RESPONDEN TERHADAP DISTRIBUSI TAKSI PIERPATI
Tingkat Pendapatan"

Penilaian
terhadap

Rendah

Sedang

Tinggi

Dumlah

distribusi
R

%

Sangat mudah
ditemui

%

1

0,7

6

4

R

%

R

%

7

4,7

Cukup mudah
ditemui

2

1,3 29

19,1

36

23,7

67

44

Sulit ditemui

9

6

25

31

20,4

78

51,3

44,7

73

4B

152

100

Total
SKRIPSI
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11

38
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6.2.3. Penilaian responden terhadap jasa taksi yang di
tauarkan.
Seperti diketahui jasa taksi yang ditauarkan bleh PT Merpati Uahana Taksi adalah jasa

angkutan taksi.

Jasa angkutan ini bisa teruujud karena gabungan antara armada taksi dan pengemudi. Gabungan dari dua unsur inilah yang

dapat menimbulkan kesan bagi konsumen taksi.
Terhadap taksi Merpati; 84,9 % dari jumlah res

ponden memberikan kesan yang baik terhadap armada dan pe
layanan yang diberikan oleh pengemudi. Dari jumlah itu ,
73,7 % memberikan kesan cukup baik dan 11,2 % menyatakan
sangat baik. Pernyataan inipun disetujui"oleh semua gol£
ngan baik golongan penghasilan tinggi, sedang maupun go
longan penghasilan rendah.
TABEL 26,
PENILAIAN RESPONDEN TERHADADAP JASA TAKSI MERPATI

Tingkat Pendapatan

penilaian
terhadap

Rendah

Sedang

Tinggi

Jumlah

R

R

jasa taksi
R

%

R

%

Sangat baik

2

1,3

10

6,6

5

Cukup baik

B

5,3

48

31,6

,56

Kurang baik

1

0,7

10

6,6

12

11

7,3

6B

44,7

73

'total
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%

17

11.2

36,8 112

73,7

23

15,1

152

100

3,3

7,9
48
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6.2*4* Penilaian responden terhadap promosi
Langkah ■ perusahaan untuk mengingatkan keberad^a
an taksi Merpsti diantara jasa angkutan yang lain

cukup

membaua hasil* Karena menurut responden dari hasil peng^i
sian kuesioner, mayoritas responden menyatakan .mengenal
atau mengetahui tentang taksi flerpati yaitu sebesar

129

responden. Dan hanya 23'responden yang kurang mengenal taksi Merpati beroperasi di kotanya*
TABEL 57
Tingkat Pendapatan
rennaian
Jumlah
terhadap

Rendah

Sedan?

Tinggi

promosi
.R

%

R

%

R

*

R

%

Sangat
mengetahui

1

0,7

19

12,5

26

17,1

46

30,3

Cukup
mengetahui

6

4

47

30,9

44

28,9

97

63,8

Kurang
mengetahui

4

2,6

2

1.3

J3.

2

9

5,9

Total

11

7,3

68

44,7

48

152

73

100

Dari tabel 23 yang lalu, bahua pemberian kartunama perusahaan merupakan sarana yang penting untuk men£
komunlkisikan jasa taksi Flerpati kepada konsumen pemakai
jasa angkutan dalam kota, Dengan kartu nama dapat memun^
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lift
kinkan perusahaan berhubungan dengan konsumen maupun ca
lon konsumennya. Disamping itu, pencantuman nomor telpon
perusahaan di media cetak memberikan reaksi yang effek tif bagi penginformasian kepada konsumen atau calon kon
sumen yang tidak terjangkau oleh kartu n a m a .

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan sekarang
ini adalah peningkatan jumlah pemesan taksi yang

tidak

dapat dilayani pada akhir- akhir ini. Maksud dari pembahasan dua sub bab terakhir ini adalah ingin mengetahui penyebab dari permasstlahan yang dihadapi oleh perusahaan
tersebut yang berkaitan dengan perilaku konsumen terha dap jasa taksi.
Pada konsumen taksi Merpati ditemui maslah pemc
sanan yang dilakukan terhadap taksi namun taksi yang dimaksud tidak dapat memenuhi pemesanan tersebut. Ketidakmempuan .ini merefleksikan adanya kebutuhan dan keinginan
dari konsumen pada saat ini yang beluiy diketahui oleh pc;
rusahaan.

Dan yang lebih jauh lagi adalah perilaku kon

sumen terhadap taksi.
3asa taksi masih merupakan jasa angkutan

yang

mewah. Untuk mengkonsumsinya memerlukan dana yeng tidaksedikit. Oadi dapat dimaklumi bila konsumennya berasal dari

golomgan menengah ke atas. Dalam mengkonsumsi jasa

taksi yang mempunyai tarif di atas angkutan lain yang se
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jenis, kurang bersifat brand loyalty, Sehingga bila kon
sumen menemui ketidak puasan aalam mDnemui ketidak puasan dalam mengkonsumsi produk/jasa akati mengalihkan perha
tiannya ke produk lain. Dalam hal ini perusahaan harus segera mengatasi masalah yang ada, jika tidak,akan memba_
wa dampak buruk bagi kelangsungan perusahaan, Karena, p_e
langgan akan mengambil kesimpulan bahua taksi flerpati ti
dak layak untuk dipilih sebagai taksi alternatif,
Adanya peningkatan kuantitas pemesan taksi ber
arti jumlah responden yang mencoba merasai jasa taksi
bertambah. Ualaupun jumlah responden semacam ini meningkat tidak berarti perusahaan harus menambah jumlah arma
da yang dioperasikan. Perusahaan harus mengetahui bagaimana tanggapan konsu,.en terhadap jasa yang ditauarkan pe
rusahaan,
Ternyata pengaruh macam.sumber informasi
menghubungkan konsumen - produsen berperan besar

yang
dalam

mempercepat keputusan pemilihan taksi Merpati oleh

res

ponden, Upaya gsncar perusahan dalam menyebarkan kartu nama perusahaan kepada konsumen taksi membuat

konsumen

dengan mudah dapat menghubungi dan rnemesan taksi apabila
memerlukan. Setelah mencoba beberapa kali konsumen mera&akan adanya kecocokan antara harapannya terhadap

taksi

yang ditumpangi dengan kenyataan. Pada saat mencoba, ko_n
sumcn menilai jasa yang diauguhkan perusahaan

SKRIPSI

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN ...

meliputi

NUNUNG NURJATI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

112

ongkos, distribusi, prompsi maupuct jasanya sendiri.

yang

menyangkut armada dan pelayanan pengemudinya, Penilaiansudah dilakukan selama ini, mengungkapkan bahuia konsumen
tanggap terhadap kegiatan pemasaran jasa yang telah dilakukan perusahaan.
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BAB

U

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahaean pada bab IV, dan in
formasi yang diperoleh dari konsumen, dapat disimpulkanbahua timbulnya masalah

yang

dihadapi perusahaan

ada

lah akibat dari kurangnya pemahaman atas perubahan

pada

perilaku konsumen yang terjadi selama ini. Bila perusaha
an dapat mengetahui sebab dari masalah yang dihadapi pe
rusahaan yaitu berupa meningkatnya pemesan taksi yang ti
dak dapat dilayani maka perusahaan dapat menentukan usaha- usaha perbaikan yang berguna.
Usaha- usaha perbaikan yang dimaksud di atas, dapat berupa evaluasi program pemasaran yang telah dilak^
sanakan
nya.

berdasarkan input

yang diperoleh dari konsumen

Untuk itulah penulis mengadakan

uauancara langsung

pengamatan

dan

terhadap konsumen pemakai jasa taksi

umumnya maupun konsumen taksi Plerpati pada khususnya. In
formasi yang diperoleh dari penggalian
lah penulis bahas pada bab IV

data tersebut te

yang mana telah menghasil^

kan beberapa kesimpulan yang mendukung hipotesa kerja
yang telah diajukan.

Kesimpulan- kesimpulan tersebut a-

dalah sebagai berikut :
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a, ualaupun Taksi fflerpati merupakan perusahaan jasa per
taksian yang terakhir rnuncul namun menempati urutan kedua dalam hal jumlah armada yang7 dioperasikan, sat^
lah taksi Zebra,
b, Situasi pembelian terhadap jasa taksi mengarah pada brand loyalty. Namun demikian, apabila konsumen menemui kegagalan dalam pemesanan taksi akan mencoba ber£
lih ke merk lain yang segera datang bila diperlukan ,
Resiko yang yang terjadi bila salah pilih tidaklah be
sar karena merk- merk yang ada di pasaran mempunyai atribut yang hampir sama, Untuk memilih taksi dari

*

merk apa yang akan digunakan, konsumen mengandalkan pengetahuan yang telah dikumpulkan tentang taksi yang
bersangkutao.Sehi.igoa keputusan tentang merk, atribut
yang dipentinykan, cara pembelian dan uaktu pembelian
dilakukan pada saat pertama akan mengkonsumsi,

Untuk

pembelian belanjutnya, hanya beberapa hal yang

masih

harus dipertimbangKan seperti keputusan tentang uaktu
pembelian.
c, Pada umumnyu penumpang taksi berasal dari golongan
pendapatan tinggi dan sedang. Hal ini. disebabkan har
ga yang dibayarkon sebagai imbalan jasa taksi yang d_i
berikan, relatif cukup tinggi dari angkutan sejenis ,
menjadikan golongan pendapatan ini mampu untuk meng konsumsinya secara kontinyu.
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d. Sebagian besar responden menyatakan bahua mengkosumsi
jasa taksi karena menginginkan mengendarai angkutan yang dapat memberikan keamanan dan 'kenyamanan. Disamping itu, atribut yany dituntut oieh konsumen agar
merk tertentu dipilih yaitu, mudah mendapatkan

bila

diperlukanj pelayanan yany baik, ongkos yang uajar,je
nis sedan yang digunakan, dan uarna mobil.
e. Tingkat konsumsi responden terhadap jasa taksi dipe ngaruhi oleh tingkat pendapatan responden, sumber in
formasi dan penilaian responden terhadap usaha pemasa^
ran yang dilakukan. Mdanya perbedaan keperluan dan
uaktu penggunaan taksi mendorong responden untuk mencj
gunakan taksi pada tingkat konsumsi tertentu. Sebalik
nya, tingkat konsumsi tidak dipengaruhj. oleh banyak sedikitnya jumlah anggota keluarga yany dimiliki resporjden. Hal ini berlaku untuk responden taksi Merpati,
f. Ada dua hal yang mempengaruhi peningkatan pemesanan taksi yang t^idak dapat terlayani ini. Yang pertama

,

sumber informasi yang berperan mengenalkan responden,
pada taksi Merpati,

terutama sumber informasi yang

membangun persepsi tertentu yang daput mey«.kinkan se
belum memperoloh pengalaman dengan mencoba sendiri.
Informasi yantj disampaikan sesuai dengan puas atau ti
dak puas terhadap kosumsi subelumnya. Yang kedua, pi
lihan uaktu yany sama penggunaan pada hari libur. Pa-
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da hari libur pengyunaan terkonsentrasi pada sore dan
malam hari.
g, Tingkat konsumsi responden taksi Nerpati cukup

tinggi

dimena responden yang sering mengyunakan adalah

sepa-

ruh dari jumlah responden dengan tingkat konsumsi sama
pada pengguna taksi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahua konsumen taksi mempunyai tanggapan posi tif terhadap taksi Merpati ualaupun dalam pelaksanaankegiatan pemasarannya masih dijumpai usaha yang kurang
maksiroal yaitu dalam hal pendistribusian dan jumlah ar
made yang dioperasikan. Namun demikian, masih terdapat
kesempatan bagi perusahaan untuk lebih memanfaatkan ke
dudukannya diantara pesaing-pesaingnya dengan meninjau
kembali program pemasaran yang telah dilaksanakan guna
«

penyempurnaan strategi pemasarannya.

2, Saran
Dalam rangka penetrasi pasar yaitu penjualan semakin besar pada kelompok pembeli sasaran, perusahaan da
pat meninjau kembali program pemasaran yang ada dengan be
berapa gagasan baru yaitu :
a. Dalam hal armada taksi fterpati kurang cepat dalam men^
mui konsumennya, hendaknya PT Merpati Uahana Taxi perlu menata kembali jaringan-jaringan yang berkaitan de
ngan penyebaran armada taksi dengan maksud memaksimalkan kegiatan pendistribusian taksi, seperti
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- menambah jumlah pangkalan-pangkalan taksi. Pangkalan-pangkalan yang baru bisa ditempatkan di

uila-

yah jelajah taksi Merpati. Dengan mendekat ke dae
rah sasaran yaitu di daerah yang ditengarai banyak
calon konsumen yang memesan taksi tetapi tidak da
pat dilayani, diharapkan akan mempermudah memperoleh taksi yang dimaksud. Dimanapun pemesanan terja
di akan dipenuhi secara cepat.
- menata kembali sistim komunikasi antara pemesan

,

operator dan pengemudi yaitu dengan pengoperasiankomputer yang akan membantu kerja operator

dalam

mengatur lalu lintas informasi dari dan ke

pusat

pengendali di home base. Karena selama ini pengatu
ran lalu lintas informasi masih dilakukan

secara

ma n u a l •
- pengaturan kembali unit-unit taksi

yang menempati

pangkalan dan unit-unit taksi yang berkeliling. P£
ngaturan ini berguna untuk memperkecil unittaksi yang "idle".

unit

Unit-unit taksi tersebut tidak

dapat melayani penumpang karena

pengaturan skedul

yang kurang tepat.
b. Hendaknya perusahaan menggunakan media periklanan un
tuk menambah alternatif sumber informasi

bagi konsu

men. Selain dapat mengenalkan kepada khalayak yang be
lum menyetahui, media ini dapat juga untuk memperkuat
persepsi konsumen terhadap taksi Merpati.
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Media yang dipilih hendaknya meoia cetak yang dibaca
oleh sebagian besar konsumen taksi Merpati,

seperti

yang telah diketahui'berdasarkan penelitian konsumen
taksi Merpati adalah dari golongan menengah ke atas.
Demikian ini dimaksudkan agar upaya perusahaan untuk
menampilkan informasi tentang perusahaan dapat menge
nai sasaran yang dituju,
Isi iklan yang ditampilkan hendaknya berisi pesan
yang menonjolkan kelebihan yang sudah dirasakan kon
sumen. Dengan iklan, perusahaan bisa memberikan

in-

formasi langsung kepada konsumen yang memberitahukan
keadean sebenarnya sehingga konsumen tidak terperanjj
kap pada informasi yang salah yang diberikan oleh
sumber informasi personal.
Apabila semua saran pada point a, b, c, dan d

belum

dapat mengatasi permasalahan yang ada, penulis menga
jukan saran tambahan yaitu hendaknya perusahaan - me?*
nambah jumlah armada yang dioperasikan yang disesua^
kan dengan peningkatan pemesanan yang terjadi.
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