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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelian merupakan tujuan utama dari kegiatan pemasaran yang

dilakukan oleh perusahaan. Dimana keputusan pembelian oleh konsumen

dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, diantaranya strategi bauran

pemasaran, dan lingkungan sosial konsumen. Bauran pemasaran merupakan salah

satu konsep kunci dalam teori pemasaran modern yang terdiri dari variabel-

variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, yang dikenal dengan konsep

4P yakni product (produk), price (harga), place (distribusi) dan promotion

(promosi). Sedangkan Lingkungan sosial konsumen juga mempengaruhi perilaku

pembelian seorang konsumen. Pengaruh yang muncul dari lingkungan sosial

konsumen tersebut antara lain dalam bentuk budaya, kelas sosial, keluarga dan

kelompok acuan, dan situasi konsumen.

Para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mobil terus melakukan

inovasi terhadap produknya. Hal ini terlihat dari semakin beraneka ragamnya

merek dan jenis mobil di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa penawaran

produk saat ini sangatlah beragam dan dalam jumlah yang banyak, tak terkecuali

untuk mobil yang saat ini mengalami perkembangan pesat. Pilihan yang semakin

banyak ini membuat banyak konsumen dapat menentukan pilihannya akan suatu

produk, dalam hal ini adalah mobil yang dapat memikat dan membuat konsumen

tersebut membeli dan bahkan tetap setia menggunakan produk tersebut dalam

waktu yang cukup lama. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi konsumen

dalam memilih produk yaitu faktor nilai atau manfaat yang akan diperoleh
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konsumen dari suatu produk. Selain itu, konsumen juga mempertimbangkan

berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut.

Banyaknya produk produk otomotif yang memiliki kesamaan bentuk, kegunaan

dan fitur-fitur lain membuat konsumen kesulitan untuk membedakan produk

otomotif.

Volume penjualan industri otomotif di Indonesia khususnya Daihatsu

Xenia sendiri menunjukkan trend positif positif selama periode Januari - Juli

2014. Perkembangan industri otomotif khususnya Daihatsu Xenia menunjukkan

arah yang cukup positif, walaupun terjadi penurunan pada bulan Februari – Mei

2014 namun perkembangan tetap menunjukan arah yang positif, selanjutnya

disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Volume Penjualan Mobil Xenia di Indonesia (Januari - Juli 2014)

Bulan Penjualan
Januari 4459
Februari 4018
Maret 3809
April 3667
Mei 3873
Juni 4538
Juli 4738

Total 29.098
Sumber: Survey Gaikindo 2013

Stategi pemasaran menjabarkan program pemasaran untuk mencapai

sasaran perusahaan. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan atas logika

itu unit bisnis diharapkan bisa mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi

pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran

perusahaan, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dan hubungannya dengan

keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan yang dihadapi

(Kotler & Keller, 2000:98).
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Strategi pemasaran juga menjadi salah satu faktor penentu perkembangan

dan pertumbuhan industri otomotif yang sangat pesat khususnya mobil. Hal ini

ditandai dengan terus bertambahnya kuantitas kendaraan yang dimiliki

masyarakat dan terlihat pada mobilitas kendaraan yang berada di jalan-jalan kota

besar seperti Malang. Industri otomotif dapat dilihat dari berbagai dimensi yang

cukup luas. Ruang lingkup bisnis otomotif bisa mencakup dimensi investasi,

manajemen, marketing, pembelanjaan dan transaksi lainnya yang menjadi faktor

utama dalam proses pertukaran uang dan barang. Khususnya industri otomotif

mobil sangatlah nampak perkembangannya, mobil lahir dengan berbagai merek,

model, type, warna, spesifikasi lainnya. Semua ini sejalan dengan terus

meningkatnya mobilitas dan aktivitas penduduk diberbagai aspek. Ini

menunjukkan bahwa dalam industri otomotif mobil mengalami persaingan yang

sangat ketat. Masalah tersebut di satu sisi merupakan ancaman (threats), tetapi

disisi lain merupakan peluang (opportunity) bisnis baru.

Semakin pesatnya perkembangan dari perusahaan otomotif yang

berlangsung dilingkungan masyarakat, keinginan konsumen untuk mengikuti

perkembangan segmen pasar akan semakin besar pula, karena sebagian besar sifat

konsumen selalu ingin mengikuti perkembangan dari produk yang sedang

berkembang. Salah satunya adalah semakin meningkatnya jumlah konsumen

dalam membeli produk mobil (Primananda, 2010). Mobil merupakan suatu

produk yang memberikan banyak manfaat bagi pemiliknya seperti, dapat

memberikan kenyamanan bagi penggunanya karena dapat terlindungi dari panas

dan hujan ditambah fasilitas yang terdapat didalam mobil tersebut.

Berdasarkan sekian banyaknya merek mobil yang ada di Malang, salah

satunya adalah mobil merek Daihatsu tipe Xenia, selanjutnya dalam penelitian ini
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disebut Daihatsu Xenia yang diperdagangkan oleh PT. Astra Daihatsu Motor

(ADM). Daihatsu Xenia merupakan mobil mini bus yang hemat bahan bakar,

berkapasitas sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia, model yang modern

dan harga yang terjangkau. Penjualan mobil Daihatsu di Malang dan sekitarnya

pada 2013 mencapai 3.923 unit yang berarti rerata mencapai 326 unit/bulan.

Dengan realisasi penjualan sebesar itu, maka pangsa pasar Daihatsu mencapai

19%. Pada 2014, pangsa pasar otomotif, terutama Daihatsu, terus tumbuh. Karena

itulah target penjualan mobil merek tersebut di Malang sepanjang 2014 dipatok

4.500 unit dipatok naik tinggi. Realisasi penjualan pada Januari - Februari 2014

mencapai 372 unit/bulan yang berarti ada kenaikan 17% (www.news.bisnis.com).

Avanza dan Xenia, sepintas memiliki penampilan yang tidak jauh berbeda.

Kedua mobil ini menampilkan eksterior yang stylish dan interior yang nyaman

serta canggih. Dimensinya yang memiliki panjang badan 4 meter, memuat tiga

barisan kursi (six seater) berkapasitas tujuh penumpang dngan ruang yang cukup

lebar. Perbedaannya terletak pada grill atau logo dan mesin mobil. Daihatsu Xenia

hadir dengan kapasitas mesin 1.0 dan 1.3 liter, sedangkan Avanza 1.3 dan 1.5

liter. Avanza memiliki model yang sporty, trendy dan sangat kompak. Sedangkan

Xenia, disamping modelnya yang kompak, memiliki harga yang lebih terjangkau

dan pengeluaran bahan bakar yang irit. Meskipun harga Xenia dijual lebih murah

dan irit bahan bakar, namun sebagian besar konsumen tetap memilih Avanza.

Strategi pemasaran pada Avanza dan Xenia tidak memiliki perbedaan yang

terlalu besar, dan mungkin hanya beberapa perusahaan mobil MPV saja yang

memiliki strategi tersendiri untuk mempromosikan produknya. Namun mengapa

meskipun terlihat sama fitur produk, dan strategi antara Toyota Avanza dan

Daihatsu Xenia, daya beli konsumen akan mobil Daihatsu Xenia masih jauh jika
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dibandingkan dengan Toyota Avanza, padahal harga untuk mobil Daihatsu Xenia

jauh lebih murah dibandingkan dengan Toyota Avanza, dan keduanya merupakan

produksi mobil yang dikeluarkan oleh Toyota Motor Corpotion (TMC) dan

memberikan kolaborasi yang kompak pada mobil kembar tersebut.

Kendaraan dengan kategori MPV menguasai hampir 60 persen pangsa

pasar otomotif nasional. Menurut Head Domestic Marketing, PT Astra Daihatsu

Motor (ADM), tingginya minat masyarakat terhadap kotegori MPV karena

karakter masyarakat Indonesia berbeda dengan karakter masyarakat Eropa.

Masyarakat Indonesia sangat kekeluargaan. Mereka lebih menyukai bepergian

dengan orang banyak, dengan keluarga, saudara ataupun teman. Sementara,

masyarakat Eropa lebih mengutamakan individualistiknya. Dengan sifat family

minded seperti ini, masyarakat sangat memperhatikan kapasitas kendaraan yang

mampu membawa seluruh keluarga (Kartika, 2008:26).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu melakukan

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL

KONSUMEN DAN BAURAN PEMASARAN TERHADAP PEMBELIAN

MOBIL DAIHATSU XENIA DI MALANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bauran pemasaran (yang terdiri dari: produk, harga, promosi dan

distribusi) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian mobil

Daihatsu Xenia?
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2. Apakah lingkungan sosial konsumen (yang terdiri dari: keluarga dan

kelompok rujukan) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian

mobil Daihatsu Xenia?

3. Apakah bauran pemasaran (yang terdiri dari: produk, harga, promosi dan

distribusi), dan lingkungan sosial konsumen (yang terdiri dari: keluarga dan

kelompok rujukan) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan

pembelian mobil Daihatsu Xenia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan

dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bauran pemasaran (produk, harga,

promosi dan distribusi) secara parsial terhadap keputusan pembelian mobil

Daihatsu Xenia.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan sosial konsumen

(keluarga dan kelompok rujukan) secara parsial terhadap keputusan

pembelian mobil Daihatsu Xenia.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bauran pemasaran (produk, harga,

promosi dan distribusi), dan lingkungan sosial konsumen (keluarga dan

kelompok rujukan) secara simultan terhadap keputusan pembelian mobil

Daihatsu Xenia.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan (manfaat) dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemasukan bagi manajer

pemasaran pada industri otomotif khususnya PT. Astra International pada

Dealer Daihatsu yang berguna untuk pengembangan dan menentukan

kebijakan strategi pemasaran pada bisnisnya yang sesuai dengan kebutuhan

pasar.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi pemikiran dalam

pengembangan keilmuan berkaitan dengan konsep pemasaran dan penambah

khasanah penelitian bagi mahasiswa program studi manajemen pemasaran

dalam mengexploirasi mengenai bidang pemasaran yang essensial

sehubungan dari pengaruh lingkungan sosial dan bauran pemasaran terhadap

pengambilan keputusan dalam pembelian mobil untuk dikembangkan.


