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ABSTRAK 

 

Fridiana Puspitasari, NIM. 1221103433, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Pengaruh Sertifikasi SNI terhadap 

minat konsumen dalam pembelian Helm INK pada mahasiswa Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah serrtifikasi SNI 

berpengaruh pada keputusan pembelian produk sepeda helm INK dikalangan 

mahasiswa UNWIDHA Klaten. Lingkup penelitian ini dilakukan di Universitas 

Widya Dharma yang beralamat di Jl. KH Dewantara Klaten. Subyek penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Adapun teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik sampling insidental, yaitu bentuk dari sampel 

distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak melainkan 

secara kebetulan saja, hal ini dilakukan karena populasi lebih dari 100, dengan data 

primer berupa : wawancara, observasi, kuesioner dan dengan data sekunder. Analisis 

data menggunakan metode regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan 

lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji t (parsial). 

 Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 56%, usia antara 21 tahun – 25 tahun sebanyak 58%, 

dan Fakultas Ekonomi sebanyak 100%. Sedangkan berdasarkan analisis data, 

diperoleh bahwa variabel sertifikasi SNI (X), secara signifikan berpengaruh pada  

keputusan pembelian (Y).Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah sebesar 6,1%. Sedangkan sisanya yaitu 93,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. 

 

Kata kunci :Sertifikasi SNI dan keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv 



15 
 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Secara umum merek helm motor INK, yang begitu populer di kalangan  

bikerz Tanah Air? Ternyata pabriknya bernama PT Tarakusuma Indah yang 

berlokasi di Jl. Tomang Raya no. 66, Delta Silicon II Lippo Cikarang, Jakarta 

Pusat. 

  PT Tarakusuma Indah didirikan pada tanggal 1980-an sudah melihat 

betapa pentingnya keselamatan dalam berkendara khususnya kendaraan bermotor, 

yang mempelopori produksi helm motor roda dua pertama di Indonesia guna 

mendukung program keselamatan para pengendara motor. 

  Perusahaan ini mengklaim sebagai produsen pertama yang 

mengaplikasikan dan memenuhi berbagai standar sertifikasi. Dimulai dari tahun 

1992, perusahaan sudah memperkenalkan produk-produk helm dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 1811 1990, dan sekarang direvisi menjadi SNI Wajib 

yaitu SNI 1811 2007. 

  Helm yang baik adalah helm yang aman dan nyaman. Biasanya helm 

semacam ini lulus persyaratan DOT (Departemen of Transportation) atau 

standar transportasi Amirika Serikat. Ada juga standar-standar lain seperti Eropa, 

Jepang, bahkan Indonesia sendiri. Apapun itu, helm yang aman adalah helm yang 

terbuat dari lapisan cangkang luar yang membungkus seluruh kepala dan 

menyisakan cukup ruang untuk melihat kedepan. Orang-orang sering 

menyebutnya helm full face. Juga cangkangnya harus lumayan tebel dan anti 
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benturan. Helm yang aman mestinya berbanding lurus dengan tingkat 

kenyamanan meskipun hampir-hampir tidak ada helm yang benar-benar nyaman. 

Helm haruslah cukup ringan dan memungkinkan anda melihat dengan jelas, baik 

kala siang dan malam maupun turuk hujan. Hindari pengguna jenis kaca mika 

yang kurang bening yang menguranggi jarak pandang, terutama saat malam. Kaca 

yang sudah penuh goresan, sebaiknya diganti. Pilihlah yang berkualitas oleh 

kebeningan dan tidak berefek cembung atau cekung. 

  Banyak sekali terdapat merk-merk helm yang ditawarkan kepada 

konsumen seperti INX, VOG, KYT, GM dan sebagainya. Dimana masing-masing 

merk helm tersebut berusaha untuk membuat produknya lebih unggul 

dibandingkan dengan merk lain. Maka kegiatan pemasaran yang baik dan tepatlah 

yang memang peranan yang penting dalam menunjang kelangsungan usaha dan 

perkembangan suatu perusahaan. Dengan kata lain pihak produsen harus mampu 

merebut hati konsumen akan berhasil produksi yang dijual dan berupaya untuk 

memuaskan kebutuhan konsumennya. 

  Memahami perilaku konsumen tentu tidak mudah karena konsumen 

mempunyai sifat yang berbedabeda sebagaimana dari kebutuhan manusia yang 

akan terbatas disamping dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal lainnya 

yang berakibat langsung terhadap perilaku konsumen. Faktor Eksternal meliputi 

kebudayaan, sub budaya, kelas, sosial, kelompok sosial, kelompok referensi,dan 

keluarga. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang ada pada diri konsumen 

itu sendiri (spikologi) yang meliputi: belajar, kepribadian, dan konsep diri serta 

sikap. 
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  Konsumen harus dapat mengendalikan perubahan perilaku tersebut 

dengan berusaha mengimbanginya. Tidak semua merk helm yang mampu 

diminati oleh sebagian besar konsaumen yang ada,tetapi hanya beberapa saja. 

Salah satunya adalah merk INK yang menjadi pilihan konsumen khususnya 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNWIDHA Klaten.Helm merk INK ini memiliki 

kualitas yang berstandar internasional. Berat helm helf face idealnya 1 sampai 1,3 

kg, sedangkan untuk helm full face bobotnya berkisar 1,3-1,7 kg. 

  Helem INK nampaknya sudah menjadi tuntunan para pengendara 

motor,khususnya mahasiswa sering dikatakan oleh para, Mahasiswa ” kalau naik 

motor helmnya harus INK kalo tidak mau dicap tidak gaul ”. Melihat keadaan 

inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen 

yang merupakan salah satu dasar dalam menerapkan strategi pemasaran untuk 

mencapai tujuan yaitu: memberikan kepuasan kepada konsumen,sehingga 

diharapkan dapat membawa kepada peningkatan penjualan yang berakibat 

langsung pada peningkatan pasar. 

  Alasan Mahasiswa memakai Helm INK adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas dan desain Helm yang menarik menjadi daya tarik. 

2. Variasi dan pemilihan warna yang menarik membuat INK mudah dikenali 

ciri khasnya. 

3. Dalam setiap periode merk INK juga mengeluarkan style-style atau tipe-tipe 

baru untuk jenis helm. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul penulisan 

dengan judul  “PENGARUH SERTIFIKASI SNI TERHADAP MINAT 

KONSUMEN DALAM PEMBELIANAN HELM INK” (Studi Pada Mahasiswa 

Universitas Widya Dharma  Klaten) 
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B.   Alasan Pemilihan Judul 

 1. Alasan Subyektif 

a.  Penulisan ingin mengetahui dan memberi informasi kepada Mahasiswa   

mengenai pembelian HELM INK Di Universitas Widya Dharma Klaten. 

b.  Perizinan dan  pelaksanaan  penelitian dapat penulis peroleh dan 

melakukan dengan mudah karena Mahasiswa Universitas Widya Dharma 

Klaten mayoritas menggunakan HELM INK. 

 2.  Alasan Objektif 

a.  Pembelian HELM INK ini sangat digemari para Mahasiswa karena HELM 

INK nampaknya sudah menjadi tuntunan para pengendara sepeda 

motor,khususnya mahasiswa. 

b.  Penelitian mengenai promosi penjualan dan harga terhadap minat 

konsumen dalam pembelian heln INK Di Universitas Widya Dharma 

Klaten selama ini belum pernah dilakukan, khususnya pengaruh promosi 

dalam  membeli HELM INK. 

C. Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini,maka berikut ini 

disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat dalam judul 

penelitian. 

1.  SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh 

BSN alias Badan Standardisasi Nasional. Seperti saya lihat ditelevisi ada 

iklan layanan pemerintah bahwa ada beberapa produk yang tidak mengikuti 
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standard yang ada di Indonesia yaitu Standard Nasional Indonesia, sehingga 

berakibat vatal pada si pemakai, diantaranya produk bedak ( kosmetik ) 

mengakibatkan wajahnya rusak, produk lampu, belum habis masa umur 

tehnis, sudah tidak nyala ( mati), hal hal tersebut membuat kita harus melek 

aturan yang ada yaitu SNI. 

D. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan serta keterbatasan yang dimiliki oleh 

penulis, maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh sertifikasi SNI yang 

memiliki tiga komponen. Komponen pertama adalah komponen kognitif ( 

Cognitive Component ), yaitu pengetahuan dan kepercayaan seseorang mengenai 

suatu objek sikap. Komponen kedua adalah komponen afektif ( Affective 

Component ), yaitu berisikan perasaan terhadap objek sikap. Komponen yang 

ketiga komponen konatif ( Conative Component ), yaitu kecenderungan 

melakukan sesuatu terhadap objek sikap. 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Adakah pengaruh sertifikasi SNI terhadap minat konsumen dalam pembelian 

helm INK? 

F. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah : 
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Untuk mengetahui sertifikasi SNI terhadap minat konsumen dalam pembelian 

helm INK. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Memberi tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang pemasaran, 

khususnya mengenai memahami sikap konsumen dalam memutuskan 

pembelian suatu produk. Serta menambah pengalaman penelitian khususnya 

penelitian di bidang pemasaran. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih memahami sikap konsumenya dan untuk terus 

melakukan inovasi di setiap produk yang dihasilkan agar dapat meingkatkan 

omset penjualan perusahaan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain 

yang melakukan penelitian sejenis. 

H. Kerangka Pemikiran 

 

                                                         Gb. 1.1 

I. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang telah disampaikan diatas, maka hipotesis 

yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Sertifikasi SNI  ( X ) Minat Konsumen ( Y ) 
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1. Diduga ada pengaruh pembeli pada produk INK sertifikasi SNI terhadap 

minat konsumen dalam pembelian helm merk INK. 

 

J.  Sistematik Penulisan skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika 

skripsi. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang sertifikasi SNI yang terhadap minat 

konsumen,dan hipotesis penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas sumber data & jenis data, populasi dan 

sempel, metode pengumpulan data, analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode analisis data serta 

pembahasannya. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh sertifikasi 

SNI terhadap keputusan pembelian produk helm INK dikalangan mahasiswa 

UNWIDHA Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis dan identifikasi kualitatif dapat disimpulkan sebagian 

besar responden penelitian ini berusia 21 tahun – 25 tahun sebanyak 29 

responden atau 58%, jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan 

sebanyak 28 responden atau 56% dan semua responden dari fakultas 

ekonomi. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan linier 

berganda yaitu Y= 2,34 + 0,234 X. Menunjukkan bahwa variabel yang 

terdiri dari sertifikasi SNI  yang berpengaruh secara signifikan sebesar 0,234 

jika dinaikan satu satuan maka kepetusan pembelian akan meningkat sebesar 

0,234 satuan.. 

3. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa : 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi SNI terhadap 

keputusan pembelian produk helm INK dikalangan mahasiswa 

UNWIDHA Klaten , karena thitung sertifikasi SNI = 2,048 lebih besar dari 

ttabel = 2,011. Sehingga Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan 

dari sertifikasi SNI terhadap keputusan pembelian diterima. 

 

 

53 



54 
 

B. Saran 

1. Bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel sertifikasi SNI 

merupakan variabel yang memberikan sumbagan pengaruh tidak besar  

dibandingkan variabel lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian 

produk helm merk INK.Responden menilai bahwa sertifikasi SNI helm merk 

INK kurang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Maka dari itu penulis 

menyarankan untuk meningkatkan lagi keunggulan-keunggulan yang dimiliki 

dengan terus melakukan inovasi-inovasi untuk perkembangan dan 

kesempurnaan produknya dimasa yang akan mendatang. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti 

faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian 

selanjutnya juga dapatmenggunakan metode lain dalam penelitian keputusan 

pembelian,misalnya kualitas produk, motivasi untuk membeli, harga dan 

kemasan produk melalui wawancara mendalam terhadap konsumen, sehingga 

informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi dari pada angket yang 

menjawabnya telah tersedia. 
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