
ABSTRAK

Transportasi merupakar hal yang sangat penting dalam melakukan segala at(ivitas
schari-hari, bal ini terlilut dari meningkahta jurnlah penggula kendara:ur tiap tahunnya. Untiik
area Jawa Timur, pengguna sepeda motor rata-rata bertambah sebesar 600.000/iahrur. Berdasarkan
data Ur(antas Poid.a iatim tercatat pao,a butan Agustus louy pengguna sepeda motor mencaFr
8.795.903 dan pada bulan Agustrrs 2010 telah bertambah sebanvak 665 566 unit. UD. Tems Jaya
Motor didirikan oleh Bapak Koo Suwamo ditahun 2004 terletak di Petemon Barat 163.
l,{^-i--L..-,,- .^n^.an -^.^. .i-- f-1,-nn,,o ;41 riA^|, A;il-,ti ;^n6^n n^n;n,t.}n!.4

penjualan sepeda motor pada UD. Terus Jaya Motor. Namun sebaliknya, tingkat penjualan UD.
Terus iaya Motor rnellgaftuni pemrnxun yalg cu.hup besar sekirar 10ri, daIi jumlair peLrjualan
ditahun 2OO4. hal ini disebabkan karena banyaknya kompetitor Jrenjual sepeda molor bekas drn
tidak adanya stfalegi pernasaran dalam menjalankan bisnisnya selama ini.

Tljuan )'rng ingin dicepai dalam penelitian ini adalah untuk Mengidentifihasi hal-hal
yalg dipcntingkan konsumen dalam mclakukan pembelian dan merencanakan sfatcgi pemasaran
ra;lE i.p<'i u.iuk rlaiii gli.riii,ui pr,4iii.d.ui. P{rrreiiiidl i.,i riii.aiapiiari dapdi 'uiriir'.r1ii.rd'r 

r!'lui,
memberikan informasi bagi perusalnan sebagai dasar pererrcanaan strategi pemasaran yang tepat
guna mempertahankan konsumen lama dal menarik konsumen baru.

IInhrk mcn'.anai h$nn dan pcirclilian ini dilalark.an ;lenl'cbarrn lciision,:r Tahan eoal

untuk melakukan penyebaran kuisioner ini adalah melakukan survei awal, survei awal ini berguna
sebagar dasar untuk mernbuat kuisioner yang atal disebarkan. Taiup selarluurya adaiah
melakrrkan pre-sampling kepada 30 konsumen aktual dan g)tensial. kemudian dilakukan uji
validitas dan reliabilitas untuk melihat apakah kuisioner yang dirancang sudah dipalami responden
atarr behrm. Tahap terakhir dilakukan sampling kepada ll0 konsnmen akhral dan polensial.
kemudian dilakukan uji validitas dar reliabilitas untuk melihat apakah kuisioner yang dirancang
suu.ur urFurrurr rlstruxuel akru u5rurl.

Dari hasil kuisioner yang dilakukan, didapatkan data tentang demog,rafi, perilakrl tingkat
kepentingan responden dan tingkat kepuasan konsumen aktual. Data yang telah diperoleh ini,
kemndian dianalisis menggrrnakan analisis f.eteisant ngan (closstahu,L?lizr) nntrit melihal apakah
demografi dan perilaku antar kelompok reslnnden berbeda atau tidah berdasarkan hasil analisis
keterg,artungan diketairui bahwa tidak ada saiupun lariabel yalg mernprurJai ntlu signrfcance
value dib*tah 5V" yang berarti tidak terdapat perbedaan demografi dan perilaku antar kelomgrk
responden. Tidak terdapatnya pe6edaan demografi antar kelompok konsumen ini akan
mempermud.lh LID. Tents Jaya Motor dalam menetapkan segmen pasar yang akan ditarget karera
secara fidak langsung data demografi konsumen atnral dengan konsumen potensial adalah sarna.
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MANOVA, analisis ini dilakxkan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidalrrrya perbedaan rata-
rata tinglet kepentingan antara kelompok konsumen ters€but, berdasarkan hasil analisis yang
dilalcrkan diketahri bahq'a tidak terdapat perbedaan tineliat kepntingan antar kelompok
responden yang ditunjukkan dengan nilai $gnifcant Wilks'Lamda selrrsar 0.393 (>5%o).

Scgmentasi ''ang ditetapkan adalah responden yang berjenis kclamin pria (79.09o/A yang
sudah menikah (90Vo) deng;n usia antara 3l tahun hingga 50 tahun (69.0970)- vang b€rprofesi
sebagai pegawai swasta (52.73yo) dengan lenjang pendidikan Sl,4U (16.79yo) yang memiliki
tingkat pengeluaran aniara satu hingga satn setengah juta tiap bulannya (40o./r'). Diflerentiotion
yang ada pada UD. Terus Jaya Motor adalah kualitas mesin sepeda motor yang ditawarkan oleh
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Diferensiasi yang diusulkan ini juga dapal digunakan sebagai salah satu cara promosi.
Untuk strategi P/ace diusulkan rmtuk memamng paFn narna di depan dealer dengan

h8nn agar calon konsumcn dafi'lt melihlt dengan jelas letak de.1ler. Promosi dilalrrkan dcngan
menyebarkan brosur kepada rnasyarakat, bertujuan agar calon konsumen mengetahui keberadaan
LD. Tcrus Jaya Motor.
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