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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, karena 

preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu konsumen 

berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

juga berbeda. Alfian (2012) menyatakan konsumen saat ini sangatlah kritis 

dalam memilih suatu produk, sampai pada keputusan untuk membeli produk 

tersebut. Seperti diketahui bahwa tawaran produk sangatlah beragam. Pilihan 

yang semakin banyak menjadikan konsumen dapat menentukan pilihannya 

sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu produsen perlu memahami 

perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasar, selanjutnya 

perlu dilakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap 

produk yang dihasilkan sampai proses pengambilan keputusan konsumen dalam 

membeli produk. 

Ketika seorang calon pembeli dihadapkan dengan banyaknya pilihan 

produk, ada dua kemungkinan mengapa akhirnya membeli produk yang dijual. 

Yang pertama, konsumen datang tanpa rencana mau membeli apa. Kemudian 

melihat produk dengan promosi yang menarik misalnya harga disko, pemberian 

hadiah untuk setiap pembelian. Yang kedua karena sudah merencanakan, 

mencari informasi mengenai kebutuhan yang di perlukan dari internet, teman 
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atau dari keluarga. Keputusan pembelian suatu produk 95% lebih didasarkan 

pada perasaan dibandingkan pikiran yang hanya sebesar 5% (Zaltman, 2003:57). 

Pembelian sepeda motor dapat dikategorikan Perilaku Membeli yang 

rumit (Complex Buying Behavior). Perilaku membeli yang rumit akan 

menimbulkan keterlibatan yang tinggi dan perlu perencanaan, mencari informasi 

dari internet, teman, keluarga. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu membeli 

produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan dapat 

mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil, sepeda motor, televisi, pakaian, 

jam tangan, komputer pribadi dan lainnya. Biasanya konsumen tidak tahu 

banyak tentang kategori produk dan harus belajar untuk mengetahuinya.  

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini ditujukan untuk 

memberikan kepuasaan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. 

Bauran pemasaran, yaitu kombinasi dari berbagai variabel pemasaran yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan 

dalam penjualan, sehingga akan tercapai volume penjualan dengan biaya yang 

memungkinkan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan.  

Menentukan bauran pemasaran yang tepat maka perlu dipahami terlebih 

dahulu adalah perilaku konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen maka 

suatu perusahaan dapat mengenali karakteristik konsumen dan mengetahui 

bagaimana seorang konsumen membuat keputusannya serta berbagai faktor yang 

mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan pembelian suatu 
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produk dan jasa. Bauran pemasaran yang ditanggapi atau direspon baik (positif) 

oleh konsumen akan memperoleh peluang besar bagi perusahaan dalam 

memasarkan produknya. Dapat diasumsikan bahwa penilaian atau tanggapan 

konsumen terhadap bauran pemasaran akan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Oetama (2011) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan saluran distribusi 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian.  

Produk sepeda motor Honda merupakan salah satu faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Konsumen lebih 

tertarik dengan tampilan motor yang keren dan terkesan mewah. Seseorang jika 

sudah tertarik akan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. 

Pada kasus ini, sepertinya Honda telah mempelajarinya. Tampilan Supra X 125, 

tampilan desain body terlihat lebih mengkilap dari kompetitor. Hal ini juga 

diterapkan pada Vario, Revo AT dan produk Honda lainnya. 

Selain tampilan, konsumen juga memperhatikan faktor teknologi dan 

peforma. Di segmen ini, biasanya konsumen lebih mengerti akan motor, 

sehingga teknologi yang diaplikasikan pada motor tersebut dan peformanya tak 

luput dari penilaian sebelum membeli. Honda juga sudah dikenal dengan mesin 

yang irit BBM, akan tetap berupaya meningkatkan efisiensi mesin yang 

diproduksi. Ini terlihat dari penyempurnaan teknologi yang terus menerus 

dilakukan, serta memelopori mesin bersistem injeksi di Indonesia. 

(Kompas.com, 6 Maret 2009 | 16:16 WIB) 
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Konsumen cenderung dengan harga yang lebih murah (bersaing). Untuk 

harga sepeda motor Honda sendiri relatif terjangkau, harga purna jual tinggi 

dibanding dengan produk pesaing. Penetapan harga yang tepat dapat 

mempengaruhi jumlah produk yang mampu dijual perusahaan. Dalam sebagian 

besar kasus, biasanya permintaan dan harga berbanding terbalik, yakni semakin 

tinggi harga, semakin rendah permintaan terhadap produk. 

PT Astra Honda Motor memiliki jaringan penjualan (H1) 1600 show 

room, jaringan layanan bengkel (H2) lebih dari 3800 bengkel atau yang lebih 

dikenal dengan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) serta 6600 

outlet penjualan suku cadang (H3). Jumlah jaringan ini merupakan jumlah 

jaringan pelayanan produk otomotif di Indonesia, jika dirata-ratakan saat ini 

minimal terdapat 1 bengkel AHASS di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. 

(http://triomotor.co.id/ Selasa, 01/20/2009) 

Menurut Sigit (2013), pasar sepeda motor di Indonesia masih 

terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penyebaran 

di Pulau Jawa yang mendominasi. Sepanjang tahun ini, Jawa Timur masih 

menjadi wilayah dengan penjualan tertinggi yaitu 17,7%. Posisi kedua ada Jawa 

Barat dengan 16,9%, lalu DKI Jakarta sebesar 14,7%. Kemudian Jawa Tengah 

dengan pangsa pasar 11,2%, tempat kelima dipegang Sumatera Utara dengan 

5,3%, lalu DIY dan Bali masing-masing sebesar 4%, Kalimantan Timur sebesar 

3,8%, Sulawesi Selatan 3,7%, dan posisi kesepuluh dipegang Sumatera Barat 

sebesar 3,6%. 

http://triomotor.co.id/
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Kegiatan promosi PT Astra Honda Motor (AHM) mengusung tema One 

Heart yang kini menjadi salah satu slogan perusahaan, sekaligus untuk 

memperkuat kampanye corporate brand image dan juga memperkenalkan nilai 

lebih perusahaan yang tercermin pada produk dan teknologi. Pada kesempatan 

tersebut dijelaskan mengenai fase-fase kebersamaan perusahaan didalam 

mewujudkan tujuan dan impian dalam kehidupan. Selain itu ada juga situasi 

yang menggambarkan keberadaan sebagai mitra sehari-hari dalam memenuhi 

kepentingan konsumen. Secara keseluruhan, konsep ini merupakan 

penerjemahan dari filosofi yang ingin selalu satu hati dengan konsumen. 

Semakin kritis dan selektifnya konsumen inilah yang merupakan 

tantangan bagi perusahaan ditambah dengan ketatnya persaingan dalam bisnis 

kendaran roda dua. Hal ini semakin memacu perusahaan untuk menerapkan 

konsep pemasaran yang lebih tepat dan baik. Kondisi ketatnya persaingan 

tersebut membuat konsumen memiliki banyak alternatif pilihan. Apabila dalam 

kondisi itu tidak peka terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen maka dapat 

dipastikan akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring konsumen. 

Oleh karena itu dalam menetapkan suatu strategi pemasaran khususnya bauran 

pemasaran harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh atau masukan 

dari konsumen sehingga perusahaan tetap eksis pada kompetisi tersebut. 

Secara ekonomi Kabupaten Gresik disebut sebagai kota industri, dan 

perdagangan dengan dukungan pertanian yang cukup.  Banyaknya industri 

berakibat memicu terjadinya kemacetan. Sepeda motor merupakan salah satu alat 
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transportasi yang banyak di jumpai di Gresik. Selain itu bentuk kendaraan ini 

yang kecil dan ramping yang dianggap mampu menghindari dari kemacetan lalu 

lintas. Minat masyarakat yang tinggi akan sepeda motor menyebabkan banyak 

pula merk sepeda motor yang masuk di Gresik. Namun hanya beberapa saja yang 

dapat terus bertahan, hal ini disebabkan masyarakat tidak hanya mencari sepeda 

motor dengan harga murah tetapi juga mencari sepeda motor dengan kualitas 

bagus. Sepeda motor Honda merupakan merk sepeda motor yang banyak 

diminati di Gresik, ini disebabkan, harga beli motor Honda relatif terjangkau, 

harga jual yang tinggi serta kemudahan untuk pembelian dan perawatan. Saat ini 

di Gresik telah terdapat kurang lebih 20 dealer resmi Honda yang menjual 

sepeda motor merk Honda dan salah satunya PT.SUMBER PURNAMA SAKTI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan, maka 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah variabel marketing mix (product, price, place, dan 

promotion) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor HONDA? 

2. Manakah variabel marketing mix (product, price, place, dan 

promotion) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor HONDA? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh marketing mix (product, price, 

place, dan promotion) secara bersama-sama (simultan) terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor HONDA. 

b. Untuk mengetahui variabel marketing mix (product, price, place, 

dan promotion) yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor HONDA. 

 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan suatu manfaat yang nantinya menjadi bahan informasi atau 

sebagai referensi pihak lain, yaitu sebagai berikut:  

a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi 

penelitian, menambah khasanah keilmuan, menjadi tambahan 

informasi, dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.  

b. Memberikan kontribusi bagi perusahaan untuk menciptakan 

strategi pemasaran yang memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen.  
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c. Dengan adanya penelitian ini konsumen diharapkan akan 

mendapat informasi lebih terkait produk yang mereka beli.  


