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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, 

karena preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu 

konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan juga berbeda. Produsen perlu memahami perilaku konsumen 

terhadap produk atau merek yang ada di pasar, selanjutnya perlu dilakukan 

berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang 

dihasilkan. 

Assael dalam Sodik (2004) mengembangkan model perilaku 

konsumen dengan menetapkan tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen. Faktor pertama yang berpengaruh pada konsumen adalah 

stimuli. Stimuli menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan 

pemprosesan informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari 

periklanan, teman atau dari pengalaman sendiri. Pengaruh kedua berasal dari 

karakteristik pribadi konsumen meliputi persepsi, sikap, manfaat, serta 

karakteristik konsumen (demografi, kepribadian, gaya hidup). Pengaruh yang 

ketiga respon konsumen yaitu hasil akhir dari proses keputusan konsumen 

dan suatu pertimbangan yang menyeluruh dari semua faktor diatas. 

Perkembangan pesat industri otomotif di Indonesia membuat tingkat 

persaingannya menjadi ketat, khususnya pada industri mobil. Para produsen 

mobil terus melakukan inovasi terhadap produknya. Hal ini terlihat dari 
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semakin beraneka ragamnya merek dan jenis mobil di Indonesia. Akibatnya 

konsumen harus semakin selektif dalam memilih produk yang Akan dibeli. 

Faktor yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk 

yaitu faktor nilai atau manfaat yang Akan diperoleh konsumen dari suatu 

produk. Selain itu, konsumen juga mempertimbangkan berapa besarnya biaya 

yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Banyaknya 

produk yang memiliki kesamaan bentuk, kegunaan, dan fitur-fitur lain 

membuat konsumen kesulitan untuk membedakan produk-produk tersebut. 

Inovasi produk terus dilakukan oleh produsen mobil untuk menarik perhatian 

konsumen dan tentu saja agar konsumen bersedia membeli produk yang 

dihasilkannya (Gaikindo). (Sumber: http://otomotif.kompas.com, 2015). 

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya 

kebutuhan alat transportasi membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan 

otomotif terutama mobil city car atau hatchback. Saat ini banyak 

bermunculan merek mobil hatchback dengan desain dan kualitas yang bagus 

serta harga yang cukup bersaing. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang 

otomotif hal ini merupakan suatu peluang untuk menguasai pangsa pasar. Di 

Indonesia, pasar mobil-mobil hatchback merupakan pasar yang paling 

variatif. Pemimpin pasar ini terus mengalami perubahan (Gaikindo). 

(Sumber: http://otomotif.kompas.com, 2015). 

Toyota Agya adalah salah satu mobil produk baru keluaran Toyota 

yang berkonsepkan low cost green car, yang berarti harga terjangkau dan 

ramah lingkungan. Harga Toyota Agya mulai dari Rp 80 – 120 juta. Untuk 
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mesin, Toyota Agya berkapasitas 1.0 liter atau 1000 cc. Selain itu mobil ini 

juga mempunyai kandungan lokal cukup tinggi hampir 85 persen sehingga 

biaya impor menjadi minim. 

Mobil ini merupakan mobil kolaborasi ketiga kalinya antara Toyota, 

Daihatsu, dan Astra International setelah sebelumnya Avanza-Xenia, dan 

Terios-Rush. Mobil bertema city car ini didesain untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna mobil di Indonesia. Kata”Agya” merupakan bahasa Sansakerta 

yang berarti”cepat”, diharapkan mobil ini Akan menjadi kendaraan lincah dan 

membuat pemakainya merasa enerjik. (Sumber: http://otomotif.kompas.com, 

2015). 

Dengan harga murah dan teknologi yang ditawarkan mobil Toyota 

agya ini termasuk mobil yang laris di jual di Indonesia. Pertama kali 

diluncurkan mobil ini mampu terjual lebih dari 9000 unit mobil yang 

menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Toyota Agya menawarkan 

kenyamanan bagi siapapun yang mengendarai. Mobil ini berbentuk sedan 

namun tanpa bagasi dengan body ukuran mungil mampu melenggang lincah 

di jalanan Indonesia. Bentuk mobil ini mirip dengan beberapa rivalnya seperti 

Honda brio dan jazz namun dengan ukuran yang mungil. Dari segi harga, 

harga yang ditawarkan oleh Toyota agya tidak jauh berbeda bila 

dibandingkan dengan harga pesaing.  

Keputusan untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh 

penilaian akan bentuk kualitas produk tersebut. Tuntutan permintaan akan 

sebuah produk barang yang semakin berkualitas membuat perusahaan yang 
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bergerak diberbagai bidang usaha berlomba-lomba meningkatkan kualitas 

produk yang mereka miliki demi mempertahankan brand image (citra merek) 

produk yang mereka miliki. Merek mempunyai sifat khas, dan sifat khas 

inilah yang membedakan produk yang satu berbeda dengan produk yang 

lainnya, walaupun sejenis. 

Berbagai upaya dilakukan perusahaan dalam rangka mempertahankan 

brand image yang mereka miliki di antaranya inovasi teknologi keunggulan 

yang dimiliki produk tersebut, penetapan harga yang bersaing dan promosi 

yang tepat sasaran. Semakin baik brand image produk yang dijual maka akan 

berdampak pada keputusan pembelian oleh konsumen. Konsumen tidak 

hanya menggunakan harga sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai 

indikator biaya yang dikorbankan untuk ditukar dengan produk atau manfaat 

produk. Disinilah kita melihat sejauh mana merek dapat memengaruhi 

penilaian konsumen dengan brand image (citra merek) dari produk tersebut. 

Memiliki brand image (citra merk) yang kuat merupakan suatu 

keharusan bagi setiap perusahaan. Karena citra merek merupakan aset 

perusahaan yang sangat berharga. Dibutuhkan kerja keras dan waktu yang 

cukup lama untuk membangun reputasi dan brand image (citra merek). Citra 

merek yang kuat dapat mengembangkan citra perusahaan dengan membawa 

nama perusahaan, merek-merek ini membantu mengiklankan kualitas dan 

besarnya perusahaan. Begitupun sebaliknya citra perusahaan memberikan 

pengaruh pada brand image (citra merek) dari produknya yang akan 
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memengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk perusahaan 

yang ditawarkan. 

Dari segi kualitas Toyota Agya juga memberikan kualitas yang sangat 

bagus diantaranya perawatan yang mudah, karena mesinnya yang simple, 

sehingga mudah dirawat. Namun mesin 1KR-DE bahkan lebih mudah lagi 

karena tata letaknya yang membuat ruang jantung pacunya menjadi lega. Dan 

juga ramah lingkugan, dengan interior yang luas dengan kapasitas 5 

penumpang. Dengan manifold tunggal dan timing belt rantai, Desain 

integrated exhaust manifold hanya satu pipa, kemudian terbagi ke tiga 

saluran. Semuanya kini terintegrasi pada kepala silinder, sehingga saluran 

buang lebih pendek. Penggunaan timing belt karet diganti rantai. Dengan 

demikian, penggunaan rantai lebih awet dan di tak menimbulkan suara 

berisik. Penggunaan mesin DOHC pada Toyota agya ini dengan mesin 1KR-

DE mempertahankan tradisi penggunaan DOHC atau double overhead 

camshaft yang memakai dua noken as di kepala silinder. Sistem ini membuat 

proses kerja menjadi lebih presisi pada putaran tinggi. Kode 1KR-DE tidak 

ditemukan di negara mana pun, alias mesin baru yang benar-benar dibuat di 

Tanah Air. Jika blok mesin kode 1KR diklaim hanya berbobot 69 kg, karena 

penggunaan bahan alumunium, bobot mesin 1KR-DE yang ada pada Agya ini 

terpangkas lagi 10 kg. Kuncinya ada pada tutup kepala silinder yang diganti, 

dari aluminium menjadi berbahan resin-plastik, yang juga mengurangi friksi. 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

6

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh variable brand image terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota Agya? 

2. Apakah terdapat pengaruh variable Kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota Agya? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variable brand image terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota Agya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variable Kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota Agya. 

 
1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan 

informasi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sehingga dapat 

digunakan dalam menentukan kebijakan. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa menambah informasi pembaca untuk referensi 

tambahan dalam melakukan penelitiannya, baik untuk penelitian yang 

akan datang maupun yang sedang berlangsung. 

 




