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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman, semakin banyak  produsen yang 

menawarkan berbagai jenis barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

kosumen. Mulai dari produk makanan, minuman, barang elektronik, barang 

komunikasi, serta kebutuhan sehari-hari yang lainnya. Barang yang disediakan 

pun tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga berkualitas sedang bahkan 

berkualitas rendah. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan semua 

konsumen dari kelas atas, menengah hingga bawah. Namun dengan semakin 

kritisnya masyarakat, terutama mengenai kualitas suatu barang atau jasa, hal ini 

menuntut produsen untuk menyediakan produk atau jasa dengan kualitas yang 

baik namun dengan harga yang tetap terjangkau, sehingga ada loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk. Strategi harus dirancang sedemikian rupa sebagai langkah 

untuk mengantisipasi iklim perdagangan, jika perusahaan tidak ingin kalah 

didalam persaingan. Strategi untuk bersaing tersebut dapat berupa harga yang 

bersaing ataupun kualitas produk. 

Ketika berbicara mengenai kualitas suatu produk, maka secara tidak 

langsung juga akan membicarakan mengenai kualitas suatu produk yang 

dihasilkan oleh produsen. Kualitas menjadi pembeda antara suatu produk dengani 

produk lainnya, sekaligus menegaskan persepsi kualitasnya. Oleh karena itu, 

Stephen CEO WWP Group, mengatakan produk adalah barang yang dihasilkan 
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pabrik, sementara kualitas adalah sesuatu yang dicari pembeli. Sesuatu itu 

bukan sekedar barang melainkan juga persepsi akan kualitas dan image yang 

diraih. 

Kualitas produk telah mendapat perhatian yang sangat besar baik secara 

praktek perusahaan maupun untuk kepentingan penelitian. Salah satu alasan untuk 

menaruh perhatian yang besar terhadap kualitas produk adalah karena kualitas 

produk adalah faktor vital yang menciptakan brand value (nilai merek) bagi 

konsumen. Kualitas pada dasarnya merupakan dorongan pelanggan. Hal ini 

disebabkan karena pelanggan yang menentukan keputusan terakhir akan kualitas 

produk yang ada di pasar. Pengukuran kualitas dari segi pemasaran harus 

menggunakan sudut pandang konsumen terhadap kualitas . Poeradisastra, 2005 

(dalam Feri Dwi Sunaryo, 2007). 

Persepsi Kualitas Produk ( Brand Perceived Quality ) ini akan membentuk 

persepsi kualitas dari suatu produk yang dapat menetukan nilai dari produk 

tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen 

dan loyalitas mereka terhadap merek. Karena persepsi kualitas merupakan 

persepsi konsumen maka dapat diramalkan jika persepsi kualitas pelanggan 

negatif, produk tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama dipasar. 

Sebaliknya, jika persepsi kualitas positf maka produk akan disukai. Persepsi 

kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan 

karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang berbeda-bada terhadap 
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produk. Maka, dapat dinyatakan bahwa membahas persepsi kualitas akan 

membahas keterlibatan dan kepentingan pelanggan. 

Persepsi terhadap kualitas produk menjadi penting diteliti, kerena persepsi 

tiap orang dalam memahami stimulus adalah berbeda tergantung pada faktor 

internal dan faktor internal dari individu. Hal itu perlu dicermati oleh para 

penyedia barang atau jasa yang ditawarkan dapat dipersepsi dengan baik atau 

jelek oleh konsumen. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung, 

persepsi menjadi alasan orang dalam melakukan pembelian barang atau jasa.  

Solomon (1999) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana sensi yang 

diterima oleh seseorang yang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan di 

interprestasikan. Maka, dapat di simpulkan bahwa persepsi adalah interpretasi 

proses dimana konsumen memahami lingkungan mereka sendiri. Banyak orang 

percaya bahwa persepsi adalah pasif atau sebaliknya yang kita lihat dan 

mendengar apa yang diluar sana sangat objektif. 

Namun pada kenyataannya orang benar-benar aktif  mempersepsikan 

objek di sekitar lingkungan mereka. Customer melihat apa yang mereka harapkan 

untuk melihat tergantung pada kepercayaan umum. Dan karena setiap kelompok 

(segmen) dan individu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda sehingga 

menimbulkan persepsi terhadap suatu lingkungan pemasaran juga menjadi 

beragam. Oleh karena itu, marketer harus menyadari perbedaan tersebut agar 

dapat menyesuaikan stimuli pemasaran (yakni iklan, kemasan, harga dan kualitas 

dari produk itu sendiri) dengan persepsi mereka sehingga sesuai dengan segmen 

yang ditargetkan. Dalam hal ini kualitas produk memiliki peranan yang sangat 
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penting untuk menimbulkan persepsi positif  dan memberikan kepuasan terhadap 

konsumen. 

Persepsi konsumen menjadi masalah yang sangat penting untuk 

menempatkan posisi produk berdasarkan kualitasnya karena persepsi merupakan 

faktor dasar yang mampu mendorong konsumen melakukan pembelian atau 

membentuk perilaku konsumennya. Persepsi terbentuk dari serangkaian informasi 

dan kualitas yang terkait dengan produk atau jasa informasi, bisa terkait intrinsik 

yang terkait langsung dengan produk seperti warna, ukuran, dan lain-lain, atau 

yang bersifat ektrinsik yang tidak terkait langsung dengan produk seperti 

penempatan merek, harga, citra, layanan atau pesan promosi/iklan. Persepsi 

konsumen juga dapat dijadikan sebagai alat promosi yang sangat efektif. Dengan 

persepsi konsumen yang baik tentunya ia akan membicarakan kebaikan lembaga 

tersebut dan mengajak konsumen lainnya untuk ikut bergabung bersamanya.  

Deming dan Juran (dalam Perce dan Robinson, 2000;39) mengatakan 

bahwa kesadaran akan kualitas berperan penting pada kekuasaan global di 

beberapa industry termasuk kendaraan bermotor, barang elektronik, peralatan 

audio, barang komunikasi dan penghasil komponen elektronik. Hal ini disebabkan 

karena sebelum memutuskan untuk membeli barang-barang tersebut, konsumen 

biasanya memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi terhadap produk yang 

ditawarkan. Dan masa penggunaan dari barang-barang tersebut tidaklah hanya 

untuk sementara melainkan untuk jangka yang panjang. 

Menindak lanjuti hal diatas kendaraan roda dua saat ini sudah menjadi alat 

transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sepeda motor 
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sekarang ini bukanlah termasuk barang mewah akan tetapi sudah menjadi barang 

yang dibutuhkan sebagai alat transportasi. 

Sepeda motor merupakan suatu alat transportasi yang harganya relatif 

terjangkau. Bagi konsumen harga sangat penting, terlebih saat kondisi 

perekonomian yang masih belum menggembirakan. Tingginya penggunaan sarana 

transportasi saat ini tidak saja karena fungsinya, namun sudah merupakan 

kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi oleh berbagai sektor. Dewasa ini 

perkembangan penggunaan sepeda motor sangat pesat sekali sesuai dengan 

perkembangan teknologi di dunia otomotif, sehingga tidak mengherankan jika 

persaingan dalam usaha sepeda motor berlangsung dengan sangat ketat dan harga 

yang ditawarkan pun menjadi kompetitif. 

Kahadiran sepeda motor di Indonesia semakin beraneka ragam. Dengan 

berbagai model yang ditawarkan, menyebabkan konsumen memiliki alternatif 

untuk melakukan keputusan membeli. Bergantung pada tujuan konsumen, apa 

yang menjadi pertimbangan di dalam memilih suatu produk sepeda motor. 

Konsumen secara sadar atau tidak sadar mengevaluasi serangkaian atribut yang 

melekat pada suatu produk sepeda motor sebelum membuat keputusan membeli. 

Tingkat kepentingan dan penilaian berbagai atribut yang melekat pada produk 

sepeda motor bersifat unik untuk setiap individu konsumen. Melihat 

perkembangan pasar Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini menunjukkan 

perkembangan minat konsumen terhadap kualitas sepeda motor, Honda sebagai 

pemimpin pasar penjualan sepeda motor di Indonesia memutuskan untuk semakin 
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mengembangkan produk yang dihasilkan guna menciptakan persepsi positif pada 

konsumen.  

Penulis memilih sepeda motor merk Honda dikarenakan selama ini 

sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa kualitas dari motor Honda 

lebih baik apabila dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, walaupun 

beberapa tahun belakangan ini tingkat penjualan motor Honda mengalami 

kekurangan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pasaran motor yang semakin 

ketat dengan mulai banyak bermunculannya produk-produk sepeda motor baru 

seperti buatan China dan Korea dengan harga jual yang lebih murah, serta dengan 

model yang variatif. Hal ini juga diikuti oleh produsen-produsen dari Jepang 

dengan mengeluarkan motor “murah” untuk mengembalikan perhatian masyarakat 

yang sempat goyah, mereka juga mengeluarkan produk-produk baru dengan 

model dan corak yang menarik perhatian. Namun paling tidak pada saat ini sepeda 

motor Honda masih mampu bertahan dan daya tahan motor buatan Jepang ini 

masih terlihat hingga sepanjang tahun ini, keperkasaan Honda dikancah bisnis 

sepeda motor roda dua dari negeri ini masih belum tergoyahkan, baik bagi para 

pesaing sesama merk asal negeri Jepang maupun dengan pesaing dari negara 

China, Taiwan, Korea. Hal ini terbukti dengan market share yang dikuasai oleh 

Honda yang mencapai 46,54% . Mengenai masih besarnya animo masyarakat 

terhadap produk sepeda motor Honda dikarenakan kualitasnya yang meyakinkan 

dan sudah lama digandrungi oleh masyarakat di Indonesia. 
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Honda Beat pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 dan langsung 

menyodot perhatian penggemar skuter matic. Pada tahun tersebut Honda Beat 

langsung terjual 432.726 unit untuk pasar Indonesia. Lalu pada 2009 penjualannya 

naik sampei 62% dari tahun sebelummnya (www.wahanaartha.com/news). Dari 

antusiasme pasar itulah PT.Astra Honda Motor (AHM) mengeluarkan Honda Beat 

dengan wajah baru untuk memenuhi pasar, yaitu para penggemar skuter matic 

yang menginginkan Honda Beat tampil lebih modern dan trendy. 

Sasaran Honda sendiri dalam meluncurkan Skuter Matic adalah remaja 

atau mereka yang masih berusia muda. Oleh karena itu, New Honda Beat 

diluncurkan dengan model yang bergaya anak muda yang berkesan trendy dan 

bergaul pada penggunanya. Honda Beat tidak hanya memperkenalkan Beat 

dengan tampilan yang trendi tetapi juga merilis varian Beat bervelk  jari-jari atau 

spoke wheel, ada juga yang masih dalam varian lama yaitu menggunakan tipe 

pelek racing atau cashting wheel. Kehadiran Beat dengan pelek jari-jari ini 

memberikan pilihan pada konsumen agar lebih memilih motor sesuai dengan 

keinginannya. 

B. Rumusan masalah 

Dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan dalam penelitiannya 

adalah: Bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas sepeda motor Honda 

Beat di Universitas Muhammadiyah Malang? 

C.  Tujuan penelitian  

  Untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap dimensi-dimensi kualitas 

sepeda motor Honda Beat di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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D. Kegunaan penelitian 

Adapun manfaat yang peneli harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan  

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menangani permasalahan yang berkaitan dengan kualitas produk. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana pengetahuan tentang 

kualitas produk terutama perusahaan otomotif. 

 


