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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dunia usaha menciptakan persaingan yang 

sangat kuat, dimana setiap perusahaan diharuskan untuk berusaha dan dapat 

menguasai pasar yang seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan perusahaan. Dalam perkembangan dunia usaha ini perusahaan 

dituntut untuk menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi daya 

beli konsumen. Oleh sebab itu perusahaan harus melaksanakan pola pada 

manajemen yang profesional dalam operasi perusahaan. Sehingga perusahaan 

akan dapat mencapai tujuan dan kelangsungan perusahaan akan tetap 

berjalan.  

Keputusan pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, 

karena preferensi dan sikap terhadap obyek setiap konsumen berbeda, berasal 

dari beberapa segmen atau latar belakang yang berbeda sehingga apa yang 

diinginkan juga berbeda. Hal ini,  produsen dituntut untuk memahami 

perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasar dan 

mencari berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk 

yang dihasilkan. 

Konsumen merupakan individu dengan karakteristik yang berbeda-

beda. Penilaian yang dirasakan setiap konsumen terhadap suatu produk 

maupun jasa juga berbeda. persepsi konsumen terhadap suatu harga dan 



2 
 

merek dapat mempengaruhi keputusanya dalam membeli suatu produk 

sehingga suatu perusahaan harus mampu memberikan persepsi harga maupun 

citra dalam merek yang baik terhadap produk atau jasa yang mereka jual. 

Persepsi adalah suatu proses seseorang individu dalam menyeleksi, 

mengorganisasi dan menerjemahkan stimulus-stimulus informasi yang datang 

menjadi suatu gambar yang menyeluruh. Persepsi mempunyai pengaruh yang 

kuat bagi konsumen. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap konsumen 

yaitu persepsi akan harga (Schiffman & Kanuk, 2007) 

Harga bisa diartikan sebagai jumlah uang yang dibebankan untuk 

sebuah produk atau jasa atau julah nilai konsumen dalam pertukaran untuk 

mendapatkan manfaat dan memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

(Kotler dan Garry Amstrong, 2008). Menurut definisi tersebut, harga yang 

dibayar oleh pembeli sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh pembeli 

sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual dan tidak dapat 

dipungkiri penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga 

tersebut 

Persepsi harga merupakan kecenderungan konsumen untuk 

menggunakan harga dalam memberi penilaian tentang kesesuaian manfaat 

produk. Penilaian terhadap harga pada suatu manfaat produk dikatakan 

mahal, murah atau sedang dari masing-masing individu tidaklah sama, karena 

tergantung persepsi individu yang dilatarbelakangi oleh lingkungan dan 

kondisi individu itu sendiri. 
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Citra merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang 

semakin berkualitas membuat perusahaan yang bergerak diberbagai bidang 

usaha berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki 

demi mempertahankan citra merek (Brand Image) produk yang mereka 

miliki. Merek mempunyai sifat khas, dan sifat khas inilah yang membedakan 

produk yang satu berbeda dengan produk yang lainnya, walaupun produk itu 

sejenis. 

Perusahan melakukan berbagai upaya dalam rangkah 

mempertahankan citra merek (Brand Image) yang mereka miliki di antaranya 

inovasi teknologi keunggulan yang dimiliki produk tersebut, penetapan harga 

yang bersaing dan reputasi merek yang baik. Semakin baik citra merek 

(Brand Image) produk yang dijual maka akan berdampak pada keputusan 

pembelian oleh konsumen. 

Perkembangan dunia otomotif Indonesia telah menyaksikan berbagai 

merek dan tipe mobil baru bermunculan di jalan raya walaupun merek dan 

tipe mobil tersebut baru saja diluncurkan oleh produsennya. Baik mobil 

bertipe MPV (Multi Purpose Vehicle), SUV (Sport Utility Vehicle), 

hatchback, sedan, coupe, crossover, city car dan green car, semua dapat 

dilihat merambah dunia otomotif tanah air dengan gencar-gencarnya. Bahkan 

mobil-mobil baru ini pun tidak hanya bermunculan di jalan raya perkotaan 

tetapi juga di pedesaan. 
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Langkah yang dilakukan perusahaan adalah dengan menciptakan 

produk yang unggul diantara persaingan kompetitor. Untuk itu diperlukan 

suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menciptakan citra 

merek dan persepsi harga terhadap produk. Dari tahun ke tahun, tampaknya 

dunia otomotif mengalami perkembangan yang baik. Walaupun Indonesia 

terkena krisis moneter yang luar biasa pada tahun 1998, tampaknya minat dan 

daya beli masyarakat dunia otomotif nusantara tidak berkurang secara 

signifikan. Bahkan, faktanya masih sangat banyak produsen otomotif 

mancanegara yang berminat menanam modalnya di tanah air 

Program LCGC dilaksanakan mulai tahun 2013 bedasarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/72013 tentang pengembangan 

kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau. 

Agar tetap sesuai dengan konsep mobil murah penyesuaian harga pun tak 

terlalu tinggi, Ketentuannya ditetapkan untuk motor bakar cetus api kapasitas 

isi silinder 980-1200 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) paling 

sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara, dan untuk motor bakar 

nyala kompresi (diesel) kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc dengan 

konsumsi BBM paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara, 

dan 15% untuk bertransmisi otomatis dan 10% untuk yang memiliki fitur 

keselamatan penumpang (kemenperrin, 2014), maka harga mobil Ayla yang 

ditawarkan murah dan sesuai dengan konsep mobil murah yang 

diperuntuhkan untuk masyarakat Indonesia.   
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Sejak diluncurkan pada tahun 2013, Daihatsu Ayla mendapatkan 

respon positif dari masyarakat. Mobil yang dilempar ke pasaran di saat 

persaingan mobil murah di Indonesia makin tinggi, langsung menarik 

perhatian konsumen, khususnya konsumen menengah ke bawah. Ayla adalah 

mobil keluarga berukuran mungil yang memiliki spesifikasi yang cukup 

menakjubkan untuk kelas mobil murah (www.otomotif.club) 

Dalam kaitannya dengan persepsi harga hadirnya mobil murah 

menjadi daya tarik konsumen untuk memilih mobil Daihatsu Ayla ini, 

khususnya di Indonesia.  hal ini tidak terlepas dari persepsi konsumen 

terhadap harga mobil Daihatsu Ayla yang murah dan terjangkau, Harga 

menjadi faktor yang berpengaruh secara nyata dan kuat pada keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian. Kebijakan penetapan harga selalu 

dikaitkan dengan kesesuaian dari apa yang diterima oleh konsumen. 

Citra merek, hadirnya mobil-mobil baru yang murah tidak terlepas 

dari suatu merek mobil, misalnya Daihatsu  mobil Daihatsu Ayla. Citra  

terhadap merek ini sudah sangat melekat di benak masyarakat indonesia, 

khususnya mobil Daihatsu Ayla. Persepsi yang mendasar adalah  kesadaran 

merek sebagai kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa mobil Daihatsu Ayla merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu dan dapat memenuhi harapannya. Apalagi jika 

keseluruhan kualitas atau keunggulan mobil Daihatsu Ayla juga sesuai 

dengan harapan masyarakat Indonesia yang sudah melekat dalam benak 

file:///D:/skripsi/Review%20dan%20Spesifikasi%20Daihatsu%20Ayla%20-%20OTOMOTIF.club_files/Review%20dan%20Spesifikasi%20Daihatsu%20Ayla%20-%20OTOMOTIF.club.htm
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masyarakat, maka keinginan untuk segera membeli mobil Daihatsu Ayla juga 

akan semakin tinggi. 

 Suatu produk yang mempunyai persepsi harga yang baik dan citra 

merek yang kuat mempunyai kelebihan tersendiri yang akan memberikan 

keuntungan kepada perusahaan Daihatsu , yaitu terjadinya peningkatan 

permintaan mobil Daihatsu Ayla. Sehingga angka penjualan mobil Daihatsu 

Ayla terus meningkat. Meskipun banyak mobil yang sejenis LCGC 

bermunculan namun mobil Daihatsu Ayla tetap menunjukan trend yang 

positif, hal itu dikarenakan Ayla mempunyai persepsi harga yang baik dan 

citra merek yang kuat dibenak masyarakat Indonesia.  

Tabel 1.1 Data Penjualan Ayla 

Bulan Penjualan tahun 2014 

Januari 3.174 unit 

Februari 3.233 unit 

Maret 3.290 unit 

April 3.432 unit 

Mei 3.609 unit 

Juni 3.635 unit 

Juli 3.896 unit 

Agustus 3.929 unit 

September 4.074 unit 

Oktober 4.286 unit 

November 4.381 unit 
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Sumber : www.oto.detik.com, diakses pada tanggal 15 febuari 

2015 

Dari data tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

penjualan mobil Ayla di Indonesia. Bedasarkan data tersebut dapat diketahui 

terjadi peningkatan pada penjualan mobil Ayla di tahun 2014. Selain itu 

didukung dengan adanya data penjualan mobil Ayla di kota Malang pada 

tahun 2014 dengan total 1,761 unit dan pada tahun 2015 diperoleh data pada 

bulan Januari sebesar 119 unit, Febuari sebesar 167 unit, Maret sebesar 171 

unit dan April sebesar 174 unit (sumber: Astra Daihatsu Malang).  

Fenomena yang terjadi adalah semakin banyak produk LCGC yang 

bermunculan dengan berbagai merek dan kelebihan masing-masing tidak 

dipungkiri konsumen mobil Ayla semakin meningkat. Bedasarkan uraian 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Mobil Ayla di kota Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah persepsi harga dan citra merek berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian mobil Ayla di kota Malang ? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian mobil Ayla di kota Malang ? 

http://www.oto.detik.com/
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3. Apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian mobil Ayla di kota Malang ? 

 

C. Batasan Penelitian  

Agar masalah yang ada dapat dibahas lebih terarah, maka dalam 

penelitian ini subjeknya adalah para konsumen mobil Daihatsu Ayla di kota 

Malang, teori yang digunakan adalah persepsi harga, citra merek, dan 

keputusan pembelian karena objek penelitiannya adalah mobil Ayla yang 

terkenal dengan konsep LCGC (low cost green car), konsumen telah 

mempersepsikan harga yang murah murah pada mobil Ayla dan telah 

mencitrakan mobil Ayla sebagai mobil yang raham lingkungan sehingga 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Data 

empiris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian Aditya 

Yoga Wiratama (2012) dan Nadia Lona Trista (2013) 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sesungguhnya mengenai jawaban yang dikehendaki 

dalam rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan 

menganalisis sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga dan citra merek secara 

simultan terhadap keputusan pembelian. 

b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga secara parsial terhadap 

keputusan pembelian. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh citra merek secara parsial terhadap 

keputusan pembelian. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan Daihatsu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menjadi 

pertimbangan bagi pihak manajemen mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk. 

b. Bagi Peneliti yang lain 

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah bagi yang membaca 

dan menambah wawasan tentang persepsi harga dan citra merek 

serta dapat mengaplikasikannya dan dapat menginspirasi untuk 

peneliti selanjutnya. 


