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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin maju perekonomian dan teknologi, berkembang pula strategi

yang harus dijalankan perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. Untuk itu

perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Dalam menentukan

jenis produk atau jasa, konsumen selalu mempertimbangkan tentang produk atau

jasa apa yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk

melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas

pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya jika sudah disadari adanya

kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan mencari informasi mengenai

keberadaan produk yang diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan

dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan

produk yang diinginkan.

Produsen harus lebih teliti didalam membaca lingkungan yaitu konsumen

yang akan dituju agar dapat merebut perhatian konsumen dalam persaingan.

Seorang konsumen puas akan melakukan keputusan pembelian kembali, berbicara

baik pada orang mengenai perusahaan yang bersangkutan, kurang baik pada orang

mengenai perusahaan yang bersangkutan, kurang memperhatikan merek yang

bersaing dan iklannya serta membeli produk lain dari perusahaan yang sama

(Kotler, 1995:25). Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan mempengaruhi lebih

daripada sekedar peluang seorang pelanggan yang puas dengan keputusan
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pembeliannya yang mempengaruhi secara positif 8 (delapan) orang lain dan

mengahasilkan setidaknya satu penjualan lagi. Sedangkan pelanggan yang tidak

puas atau kecewa dengan keputusan membelinya akan mempengaruhi secara

negatif 25 (dua puluh lima) orang.

Pengaruh keputusan membeli terhadap harga, kualitas produk dan promosi

penjualan sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini dikemukakan oleh

Djatikusuma dan Getrycia (2013) dalam penelitiannya yang menyimpulkan ada

pengaruh yang signifikan antara harga, kualitas produk, dan promosi yang

bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian. Artinya semakin tepat dalam

keputusan membeli maka akan diikuti dengan perasaan puas pada pasca

pembelian. Begitupun dengan penelitian Ruyatnasih, dkk (2013) tentang pengaruh

perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda Motor Honda Beat

(studi pada mahasiswa UNSIKA) diketahui adanya pengaruh yang signifikan

antara perilaku konsumen dengan keputusan pembelian yang artinya konsumen

setuju dan puas dengan keputusan membeli. Dari beberapa penelitian diatas dapat

disimpulkan bahwa pengambilan keputusan mempengaruhi secara positif

kepuasan pasca pembelian dan setuju dengan keputusannya. Pengambilan

keputusan pembelian dipengaruhi secara positif oleh beberapa faktor diantaranya,

pengalaman masa lalu, lingkungan sosial, gaya hidup dan konsep diri.

Konsep diri yang ada pada konsumen bisa berhubungan dengan sifat-sifat

seperti bahagia, ketergantungan, modern, praktis, energetic, pengendalian diri, dan

kesuksesan. Individu yang memiliki konsep diri yang tinggi, akan memiliki

gambaran diri, citra diri, penerimaan diri, penilaian diri dan harga diri yang kuat

sehingga ia mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang tidak mudah
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terpengaruh oleh lingkungan. Ia tidak akan hanya menerima konsep yang

diberikan oleh orang lain pada dirinya begitu saja, ia akan lebih selektif karena ia

memiliki pandangan sendiri yang mungkin berbeda dan dianggap benar.

Setiap orang memiliki konsep diri yang berbeda-beda, yang

mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan pembelian. Melalui konsep

diri seseorang dapat mengendalikan perilaku membelinya sehingga dalam

mengambil keputusan pembelian tidak tergantung kepada pengaruh orang lain

melainkan berdasarkan pemenuhan kebutuhannya.

Selaras dengan pernyataan di atas, konsep diri konsumen dan pengambilan

keputusan menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Setiap

konsumen memiliki kepribadian yang beragam, dimana dapat terlihat saat

konsumen tersebut dihadapkan pada situasi tertentu. Konsep diri yang dimiliki

orang tentang diri mereka berfungsi sebagai pemandu untuk membuat pilihan dari

banyak produk dan merek. Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang konsep

diri dalam hubungannya dengan merek (brand)-nya. Kebanyakan konsumen

menyukai merek-merek tertentu yang sesuai dengan konsep diri mereka (Swastha

dan Irawan, 2005:112). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadli, dkk (2013)

yang membahas pengaruh konsep diri terhadap keputusan pembelian mobil

Suzuki Swift (studi kasus pada Dealer Restu Mahkota Karya Karawang). Dari

penelitian tersebut diketahui bahwa pengaruh konsep diri terhadap keputusan

pembelian memiliki pengaruh yang kuat. Disamping itu, penelitian yang

dilakukan oleh Sari dan Achmad (2013) meneliti tentang konsep diri independen

dengan intensi membeli sepeda fixie pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
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negatif yang signifikan antara konsep diri independen dengan intensi membeli

sepeda fixie. Hal ini berarti semakin positif konsep diri independen maka intensi

membeli sepeda fixie semakin rendah, sebaliknya semakin negatif konsep diri

independen maka intensi membeli sepeda fixie semakin tinggi.

Dalam dunia usaha yang semakin berkembang, perkembangan teknologi

telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Semakin mudahnya informasi dari berbagai media, hal ini mengakibatkan

semakin banyaknya pesaing ataupun produsen yang menghasilkan produk yang

sama bahkan tidak sedikit produsen yang menghasilkan produk yang sejenis.

Berbagai macam bidang usaha yang saat ini sedang mengalami kemajuan, sepeda

Motor merupakan salah satunya, hal ini terlihat dari banyak bermunculan sepeda

motor dengan merek-merek yang berbeda di Indonesia. Berikut ini berbagai

macam merek dan data penjualan sepeda motor tahun 2013 dapat dilihat pada

tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penjualan Sepeda Motor (Januari – Desember 2013)

Nama merek Penjualan Market share
Honda 4.700.871 60,49%
Yamaha 2.495.796 32,12%
Suzuki 400.675 5,16%
Kawasaki 153.807 1,98%
TVS 19.865 0,26%

Sumber: Solopos.com

Berdasarkan data penjualan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia

(AISI), PT Astra Honda Motor berhasil memantapkan posisinya pertama dan tak

terkalahkan dengan catatan penjualan sepanjang 2013 mencapai 4.700.871 unit.

Posisi ini juga turut mendorong AHM menguasai pangsa pasar mencapai 60,49%

dari total keseluruhan penjualan sepeda motor di pasar domestik. Pihak Honda
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selalu mengedepankan teknologi terbaru untuk menarik para konsumen dan calon

konsumennya, seperti halnya produk tipe Honda CB 150 R.

Dengan hal ini ada banyak Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh

perusahaan untuk melakukan persaingan dengan para pesaingnya. Seperti halnya

merek sepeda motor Honda sebagai market leader yang selalu melakukan inovasi-

inovasi terhadap produknya dengan teknologi terbarunya dari kurun waktu ke

waktu selalu berbeda. Pihak Honda selalu mengedepankan teknologi terbaru

untuk menarik para konsumen dan calon konsumennya, sehingga konsumen puas

akan produknya dan loyal memakai produk Honda.

Dalam perkembangannya sepeda motor honda menciptakan inovasi baru

terhadap produknya yaitu Honda CB 150 R StreetFire dibekali mesin 150cc, 4-

langka, DOHC, 4-katup, 6-kecepatan, berbasis Honda CB 150 R yang merupakan

flagship Honda di segmen motor sport dengan full fairing. Mesin berpendingin

cairan (liquid-cooled) yang telah menerapkan sistem suplai bahan bakar PGM-FI

(programmed fuel injection) ini menghasilkan performa mesin yang luar biasa,

akselerasi terbaik di kelasnya sekaligus hemat bahan bakar dan ramah lingkungan

(memenuhi standart emisi gas buang euro-2) yang merupakan produk motor

Honda pertama kali di Indonesia, dengan mencapai penjualan 77.041 unit di tahun

2013 dengan posisi urutan ke-4 dalam penjualan produk sepeda motor Honda.

Tidak hanya itu CB 150 R merupakan produk Honda yang memperoleh ajang

perhargaan motor terbaik dalam dari Forwot Motorcycle ot the Year (FMY) 2014.

Kelebihan di atas meliputi desain, performa, fitur, kenyamanan, safety, handling,

dan harga. Pengguna sepeda motor merek Honda dapat diketahui melalui tabel 1.2

sebagai berikut:
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Tabel 1.2
Data Pengguna Sepeda Motor Merek Honda tahun 2013

No Tipe motor Jumlah penjualan
1 All New Honda Beat FI 3.918.340 unit
2 Honda Vario 125 Series 518.454 unit
3 Honda Scoopy FI 82.992 unit
4 Honda CB 150 R Streetfire 77.041 unit
5 Honda Verza 150 59.749 unit
6 Honda Supra 125 x Helm In PGMFI 32.387 unit
7 Honda CBR Series 6.584 unit

Sumber: Welovehonda.com

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Kota Malang sebagai lokasi

yang akan dilakukan di Dealer Nusantara Sakti Jl. Soekarna-Hatta D 510 A

Malang, dengan pertimbangan bahwa selain memiliki masyarakat yang hiterogen

baik ditinjau dari kondisi ekonomi sosial yang dimiliki dan juga sebagai tempat

pusat pembelanjaan bagi para mahasiswa dan masyarakat sekitar. Potensi

masyarakat ini menjadi pasar sasaran bagi perusahaan dalam menawarkan produk

yang dihasilkan dalam hal ini produk sepeda motor Honda CB 150 R.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Konsep Diri Terhadap Pembelian Sepeda Motor Honda

(Studi pada Pemilik dan Pengguna CB 150 R di Dealer Nusantara Sakti Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep diri (yang terdiri dari: komponen fisik, komponen psikis, dan

komponen sikap) berpengaruh secara simultan terhadap pembelian sepeda

motor Honda (studi pada pemilik dan pengguna CB 150 R di  Dealer

Nusantara Sakti Malang)?
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2. Apakah konsep diri (yang terdiri dari: komponen fisik, komponen psikis, dan

komponen sikap) berpengaruh secara parsial terhadap pembelian sepeda

motor Honda (studi pada pemilik dan pengguna CB 150 R di Dealer

Nusantara Sakti Malang)?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti merumuskan masalah yang ada pada perusahaan agar pembahasan tidak

meluas dan tepat pada sasaran, adapun permasalahan pada penelitian ini dibatasi

pada pengukuran konsep diri dengan menggunakan komponen konsep diri

berdasarkan teori Hurlock (1992:22) yang terdiri dari komponen fisik, komponen

psikis, dan komponen sikap pengaruhnya terhadap pembelian berdasarkan teori

Kotler dan Keller (2007:237) dengan indikator keyakinan serta kemantapan

konsumen pada sebuah produk.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan

dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konsep diri (yang terdiri dari:

komponen fisik, komponen psikis, dan komponen sikap) secara simultan

terhadap pembelian sepeda motor Honda (studi pada pemilik dan pengguna

CB 150 R di Dealer Nusantara Sakti Malang).



8

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konsep diri (yang terdiri dari:

komponen fisik, komponen psikis, dan komponen sikap) secara parsial

terhadap pembelian sepeda motor Honda (studi pada pemilik dan pengguna

CB 150 R di Dealer Nusantara Sakti Malang).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi

untuk menyusun strategi perusahaan, dan juga sebagai bahan pertimbangan

dalam mengantisipasi perkembangan permasalahan perusahaan di bidang

pemasaran dan berguna untuk pengembangan serta 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 mengeksploirasi mengenai bidang pemasaran yang essensial

sehubungan dari konsep diri terhadap pembelian CB 150 R untuk

dikembangkan.


