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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi dapat mempengaruhi setiap pemikiran seseorang untuk mencapai 

tujuan mereka, baik itu tujuan yang positif maupun tujuan yang negatif (Sobh 

& Martin, 2011). Setiap orang yang termotivasi pada akhirnya mengambil 

keputusan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya melalui proses perubahan 

pemikiran dengan didapatkan rangsangan dari lingkungan (external) dan dari 

dalam individu sendiri (internal), dimana seseorang tersebut berada pada 

situasi tertentu untuk mengambil keputusan terhadap apa yang dia rasakan 

perlu dan berhak untuk dilakukannya. 

Motivasi muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang. 

Kebutuhan sendiri muncul karena seseorang merasakan ketidaknyamanan 

dalam menerima tekanan (state of tension) antara yang seharusnya dirasakan 

dan yang sesunguhnya dirasakan (Sasongko, 2012). Ketidaknyamanan itu 

sendiri menimbulkan tekanan dalam pemikiran individu masing-masing yang 

dapat memunculkan rasa gelisah yang dapat mengakibatkan seseorang mencari 

tahu apa yang sebenarnya membuat dia merasa tidak nyaman, sehingga 

individu tersebut mencari solusi atas apa yang membuat dirinya tidak nyaman 

atau dalam tekanan. Maka dari itu perlunya motivasi untuk menjawab sebuah 

permasalahan yang dialami dari setiap individu/seseorang, agar terlepas dari 

tekanan ketidaknyamanan. 



2 
 

 

Motivasi konsumen merupakan bagian dari perilaku konsumen yang 

terdapat pada individu konsumen itu sendiri yang lebih cenderung kepada 

psikologi konsumen. Motivasi terhadap konsumsi produk tidak dapat 

ditemukan dengan hanya meminta langsung dari konsumen, karena dalam 

banyak kasus konsumen tidak  menyadari proses pengambilan keputusan itu, 

karena konsumen langsung mengungkapkan alasan pribadi untuk pembelian 

sebuah produk setelah dia melewati proses motivasi untuk membeli (Zanoli 

dan Naspetti, 2002).  

Persepsi kualitas dari suatu produk mempunyai kaitan erat dengan 

bagaimana suatu merek tersebut dipersepsikan (Aaker, 1996,1997 dalam 

Lindawati, 2005). Persepsi kualitas yang dirasakan oleh konsumen 

berpengaruh terhadap kesediaan konsumen tersebut untuk membeli sebuah 

produk (Chapman dan Wahlers, 1999). 

Penelitian tentang motivasi konsumen dalam pembelian perlu dilakukan 

karena setiap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu 

produk baik barang ataupun jasa, tidak semata-mata lahir secara spontanitas, 

namun memerlukan proses pemikiran terlebih dahulu. Sehingga muncul sebuah 

misi untuk mencapai tujuan yang sudah terpikirkan sebelumnya. Motivasi 

konsumen dan pembelian adalah dua hal yang berkaitan dan berpengaruh. 

Argumen ini dikuatkan dari berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan 

adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi konsumen dan 

keputusan pembelian (Wahyuni, 2008). Penelitian terkait mengenai motivasi 
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menunjukkan bahwa motivasi, persepsi dan sikap berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian secara simultan (Priamitra, 2012). 

Bertindak sebagai konsumen yang cerdas, dalam memilih produk pada 

berbagai kedai minuman retail/eceran, maka mereka sebaiknya 

mempertimbangkan faktor harga sebelum melakukan pembelian. Karena harga 

merupakan bagian penting yang dapat dijadikan referensi ketika konsumen 

akan memilih sasaran kedai yang hendak dituju. Sebuah kedai yang 

menawarkan harga lebih murah cenderung mendapat perhatian khusus oleh 

konsumen maupun calon konsumen yang ingin membeli produknya (Zielke, 

2010). 

Teh Racek merupakan usaha waralaba bergerak dalam bidang minuman 

langsung sedu yang tumbuh berkembang di kota Malang dengan lebih 50 

cabangnya yang penyebaranya  terdapat disemua Mall di Malang, kawasan 

kampus serta tersebar dipusat oleh-oleh Malang. Teh Racek banyak variasi 

produk seperti Es Tea jasmine, Es Lemon tea, Es Honey tea dan lain-lain. Ciri 

khas outlet Teh Racek dominan kewarna hijau sehingga konsumen muda 

mengenali. Sebagai penyedia minuman teh yang fresh, tentunya teh racek harus 

terus  berinovasi agar bisa bertahan terhadap pesaing minuman yang lain. 

Dari observasi yang dilakukan peneliti terdapat empat  kios yang berlokasi 

didekat kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Hal itu dimaksudkan 

untuk mempermudah konsumen mendapatkan produk dari Teh Racek. Dari 

banyaknya outlet teh racek yang terdapat di daerah kampus 3 UMM sehingga 
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menarik untuk diteliti mengenai apa yang memotivasi dan menjadi persepsi 

calon konsumen sehingga tertarik untuk mengkonsumsi produk Teh Racek. 

Maka hal itulah yang melandasi peneliti, sehingga peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Motivasi dan Persepsi Kualitas Dalam Pembelian Produk 

Minuman Teh Racek” (Studi pada Mahasiswa Kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah Malang). 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Teh Racek ? 

2. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian Teh 

Racek? 

3. Pengaruh manakah yang dominan terhadap keputusan pembelian Teh 

Racek? 

 

C. Tujuan Penelitian   

1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi dalam pembelian produk Teh Racek 

2. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi kualitas dalam pembelian produk Teh 

Racek 

3. Untuk mengetahui pengaruh manakah yang dominan terhadap keputusan 

pembelian Teh Racek 
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D. Kegunaan Penelitian  

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman 

terhadap kajian teoritis khusunya di bidang ilmu yang terkait dengan Motivasi 

dan Persepsi kualitas dalam pembelian. Diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan bagi pemasar produk Teh Racek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


