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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, konsep pemasaran modern mengalami perkembangan dengan 

menempatkan konsumen sebagai perhatian utama. Pada saat ini konsumen 

lebih bersifat selektif dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli serta 

tidak lagi membeli produk sekedar berdasarkan pertimbangan dalam wujud 

fisik saja, namun juga termasuk segala aspek pelayanan yang melekat pada 

produk mulai dari tahap pra pembelian sampai tahap purna beli. 

Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu barang 

maupun jasa tentunya berbeda, tergantung pada jenis keputusan pembelian 

yang diinginkannya. Pentingnya keputusan pembelian terhadap konsumen 

adalah keputusan seseorang dimana suatu konsumen dapat memilih salah satu 

dari beberapa alternative pilihan yang ada dan proses integrasi yang 

mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternative dan memilih salah satu diantaranya. Dalam melakukan 

keputusan pembelian, tentunya dibutuhkan keyakinan dan rasa percaya diri 

yang kuat dari pelanggan. Sikap yang positif atas merek dapat menciptakan 

rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembeliannya (Astuti dan Cahyadi, 

2007). 

Banyaknya pilihan produk yang beredar dipasaran, dalam hal ini 

menuntut para pemasar untuk dapat menyediakan produk-produk yang 
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berkualitas serta dapat mengembangkan suatu produk yang bermanfaat dan 

inovatif sesuai dengan harapan konsumen dan kebutuhan pasar, sehingga 

kepuasan setelah mengkonsumsi akan diperoleh. Upaya yang harus dilakukan 

oleh pemasar dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan melakukan 

strategi peasaran yang tepat dan terarah, seperti meningkatkan atribut produk, 

kebijakan harga, promosi, mendesain dan memilih saluran ditribusi yang tepat 

untuk menghadapi persaingan yang ketat pada saat ini. (Tjiptono dan Diana, 

2002) menyatakanbahwa “Perbaikan kualitas produk dalam suatu perusahaan 

dapat memberikan beberapa manfaat utama yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang bersangkutan”. 

Tabel 1.1 

Market Share Sepeda Motor Skutik Bulan September 2015 di Indonesia 

 

Skutik 

Posisi Model/Type Market Share 

1 Beat  207.437 unit 

2 Vario 126.828 unit 

3 Mio M3 53.605 unit 

4 Scoopy 39.488 unit 

         (Sumber:  Data AISI, September 2015) 

Data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia 

(AISI), penjualan sepeda motor di Tanah Air pada September 2015, 

mengalami penurunan mencapai 10.770 unit. Jumlah ini  sangat signifikan 

dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Penjualan motor pada 

Agustus 2015 mencatatkan penjualan 645.997 unit, sementara September 
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mengalami penurunan dengan hanya mampu menjual motor sebanyak 

632.227 unit. Honda masih menjadi pemimpin pasar sepeda motor di 

Indonesia dengan penjualan di bulan September 2015 adalah 433.080 unit. 

Penjualan terbanyak motor Honda adalah Honda Beat Sporty CBS ISS 

dengan jumlah penjualan 151.792 unit. Sepanjang Juli 2015, produk dari PT. 

AHM berhasil memikat konsumen di setiap segmen. Di segmen skutik, 

jajaran skutik Honda mampu memimpin 77,3% pangsa pasar skutik nasional.  

Tabel 1.2 

Market Share Sepeda Motor Skutik Bulan Juli 2016 di Jatim 

 

Skutik 

Posisi Model/Type Market Share 

1 Beat  195.795 unit 

2 Vario 164.980 unit 

3 Mio M3 98.990 unit 

4 Scoopy 50.897 unit 

    (Sumber:  www.motorplus-online.com) 

Skuter matik Honda Beat masih menjadi produk roda dua terlaris di 

Indonesia. Berdasarkan data Astra Motor (AHM), skutik Beat terjual 

sebanyak 207.437 unit selama bulan Agustus 2015 atau naik 61,9% dibanding 

Juli 2015 yang hanya 128.140 unit. Model ini memberikan kontribusi sebesar 

48,1% terhadap total penjualan sepeda motor Honda. Khusus Honda Beat, 

penjualan wilayah Jawa Timur sampai bulan Juli 2016 mencapai 195.795 

unit. Hal ini membuktikan bahwa Beat sangat digemari oleh masyrakat Jawa 

Timur. 
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Kualitas produk sering kali menjadi bahan pertimbangan khusus bagi 

konsumen sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak membeli suatu 

produk yang dibutuhkan tersebut. Kondisi ini membuat konsumen lebih 

bersikap selektif dan kritis dalam memilih produk yang dibutuhkan. Dengan 

semakin meningkatnya kemampuan konsumen dalam melihat kualitas produk 

sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pembelian produk sesuai 

dengan kebutuhan mereka, maka kualitas dari setiap produk yang ditawarkan 

produsen harus benar-benar terjamin. 

Kualitas produk memainkan peranan penting bagi konsumen dalam 

memilih dan membeli suatu produk. Kualitas merupakan derajat atau tingkat 

karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau 

keinginan (Suardi, 2003).  Fenomena ini memberikan gambaran bagi 

perusahaan motor di Indonesia untuk berlomba-lomba dalam menarik minat 

konsumen melakukan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahap dalam 

proses pengambilan keputusan dimana konsumen benar-benar membeli 

(Kotler, 2001). Tindakan pemilihan oleh konsumen yang kemudian diikuti 

dengan proses pengambilan keputusan membeli suatu produk, tidak hanya 

didasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semata, 

namun juga terdorong oleh usaha untuk memperoleh kepuasan tertentu dari 

produk atau jasa yang dipilihnya. 

Harga merupakan salah satu atribut penting yang dievaluasi oleh 

konsmuen sehingga manajer perusahaan perlu benar-benar memahami peran 

tersebut dalam mempengaruhi sikap konsumen. Murah atau mahalnya harga 
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suatu produk sangat relatif sifatnya. Untuk mengatakannya terlebih dahulu 

perlu dibandingkan dengan harga produk serupa yang diproduksi atau dijual 

perusahaan lain. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses 

pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan 

informasi (Tjiptono, 2011). Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga 

dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat 

atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila 

manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat 

pula (Tjiptono, 2011). 

Selain faktor kualitas produk dan harga, faktor lingkungan sosial 

konsumen dalam hal ini kelompok referensi dapat menjadi strategi pemasaran 

yang efektif bagi perusahaan. Kelompok referensi adalah kelompok yang 

berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan 

konsumsi (Sumarwan, 2011). Dalam kajian komunikasi pemasaran, kelompok 

referensi atau kelompok acuan umumnya merupakan individu yang berperan 

menjadi key person, dan sekaligus berperan sebagai penampung informasi 

pesan yang pertama. Salah satu faktor peranan penting dalam referensi 

konsumen utnuk memilih produk Honda Beat adalah memilih artis yang 

mempunyai pengaruh terhadap brand ambassador. Dalam beberapa tahun 

terakhir skutik terlaris Honda Beat kerap melekat dengan duta merek group 

vocal Cherrybelle. Tapi, pada peluncuran model terbarunya, Beat mengalihkan 

duta mereknya ke artis baru yaitu group vokal, JKT48. 

http://otomotif.kompas.com/tag/Skutik?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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Wakil Presiden Eksekutif PT Astra Honda Motor (AHM), 

menjelaskan bahwa karakter JKT48 yang muda dianggap lebih pas dengan 

representasi produk skutik Honda Beat. Honda berharap JKT48 sebagai ikon 

iklan Honda Beat yang baru dapat membujuk kawula muda atau remaja pada 

khususnya (jkt48news.com). Dengan demikian faktor tersebut juga dapat 

dijadikan sebagai  kelompok acuan yang  digunakan oleh seseorang sebagai 

dasar untk perbandingan atau sebuah referensi dalam bentuk respons, afektif, 

kognitif dan perilaku.  

Setiap konsumen memiliki perbedaan sikap dan perilaku dalam 

melihat produk. Kepercayaan yang kemungkinan dikembangkan konsumen 

terhadap suatu produk bervariasi antara menurut pengalaman mereka, dan 

menggunakan evaluasi yang berbeda-beda untuk membuat suatu pilihan. 

Setiap perusahaan tentunya yang sangat berorientasi pada konsumen akan 

berusaha untuk memberikan kualitas produk dan pelayanan yang terbaik 

kepada konsumen. Pada akhirnya, hal tersebut akan dapat memberikan 

keuntungan yang signifikan pada perusahaan. (Kotler dan Armstrong, 2001), 

menyatakan bahwa sesuai dengan konsep produk “konsumen akan menyukai 

produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik dan 

bahwa organisasi harus mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan 

produk terus menerus”. 

Pada dasarnya konsumen cenderung meminimalisir resiko 

(konsekuensi dan ketidakpastian) berdasarkan kualifikasi tertentu dan akan 

mencari informasi tambahan bersamaan dengan keputusan pembelian yang 

http://otomotif.kompas.com/tag/Skutik?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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akan dilakukan. Informasi yang semakin banyak dimiliki konsumen sebelum 

membeli produk akan memperkecil kemungkinan munculnya kekecewaan dan 

kerugian. (Tjiptono, 2002), mengemukakan bahwa “Perilaku konsumen 

sendiri merupakan tindakan – tindakan individu yang secara langsung terlibat 

dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, 

termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti 

tindakan – tindakan tersebut”. 

Teknologi transportasi yang semakin berkembang pada saat ini 

membuat persaingan antar produsen sepeda motor untuk merebut pelanggan 

semakin ketat. Dalam hal  ini tidak heran jika segala jurus dikeluarkan untuk 

meraih penjualan tertinggi. General Manager Sales Division AHM Thomas 

Wijaya mengatakan bahwasannya kondisi tersebut mencerminkan besarnya 

kepercayaan masyarakat terhadap sepeda motor Honda (Okezone, 2015). 

Penelitian dilakukan khususnya pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat. 

Produk Honda Beat sebagai objek penelitian karena produk sepeda motor 

Honda Beat semakin diminati tidak hanya di kalangan wanita Indonesia tetapi 

juga seluruh kalangan anak muda. Terbukti disetiap tempat parkir sepeda 

motor di UMM banyak didominasi produk Honda terutama Honda Beat. 

Gaya hidup modern merupakan salah satu factor individu yang dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang, sepeda motor Honda Beat 

adalah salah satu sepeda motor outomatic atau disebut juga skutermatik yang 
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dulunya dirancang khusus untuk wanita, tetapi sekarang diminati oleh semua 

kalangan anak muda.  

Sepeda motor Honda Beat juga memiliki kelebihan antara lain kualitas 

produk yang baik, mudah dalam pengoperasiannya, serta harga jualnya tidak 

turun drastis sehingga banyak yang berminat menggunakan sepeda motor 

Honda Beat. Berikut penghargaan yang telah diterima Honda Beat: 

Tabel 1.3  

Penghargaan yang Telah Diterima Honda Beat 

 

No Jenis Penghargaan Kategori 

1 Otomotif Award 

2009 

Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc  

2 Otomotif Award 

2009 

motor dengan Performa Terbaik Kategori 

Skutik 110 – 115 cc 

3 Word of Mouth 

2009 Award 

Majalah SWA 

Sebagai Skuter Matik No. 1 paling banyak 

dibicarakan dan dipromosikan di antara 

masyarakat Indonesia 

4 Otomotif Award 

2010 

Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 

115 cc 

5 Best engine Best engine (mesin terbaik) periode Mei 

2014 sampai dengan Maret 2015 

(Astra motor, 2015) 

Salah satu konsumen potensial Honda Beat adalah kalangan pelajar 

dan mahasiswa. Berdasarkan survey awal, mahasiswa UMM banyak yang 

menggunakan sepeda motor Honda Beat, untuk itu peneliti memilih 

mahasiswa UMM sebagai subjek penelitian karena produk sepeda motor 

Honda Beat semakin diminati terbukti disetiap tempat parkir sepeda motor di 

UMM banyak didominasi produk Honda terutama Honda Beat. 

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Pengaruh 
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Kualitas Produk, Harga dan Referensi Terhadap Keputusan Pembelian 

Pada Produk Honda Beat (STUDI PADA MAHASISWA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG). 

 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa 

pokok masalah yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Apakah Kualitas Produk, Harga dan Referensi berpengaruh secara parsial 

terhadap Keputusan Pembelian pada produk sepeda motor Honda Beat? 

2. Apakah Kualitas Produk, Harga dan Referensi berpengaruh secara simultan 

terhadap Keputusan Pembelian pada produk sepeda motor Honda Beat? 

3. Diantara variabel-variabel diatas mana yang dominan mempengaruhi 

konsumen terhadap keputusan pembelian pada produk sepeda motor Honda 

Beat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan variabel Kualita Produk, Harga dan 

Referensi yang berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda Beat pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan variabel Kualita Produk, Harga dan 

Referensi yang berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian 
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sepeda motor Honda Beat pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang 

3. Variabel yang dominan dan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

sepeda motor Honda Beat pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara 

lain: 

1. Bagi peneliti selanjutmya 

a. Temuan penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah kajian dan 

referensi dalam ilmu pengetahuan di bidang teoritis mau punpraktis yang 

berkaitan dengan manajemen pemasaran. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pedoman bagi penulis lainnya 

yang melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa mengenai kualitas 

produk, harga dan referensi terhadap keputusan pembelian. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

perilaku konsumen dalam membeli produk perusahaan dan dapat menjadi 

masukan bagi mereka sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi untuk 

mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif, sehingga perusahaan 

bijak dalam mengambil keputusan.  

 


