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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri sepeda motor di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat, dibuktikan 

dengan jumlah penjualan sepeda motor di Indonesia mengalami peningkatan secara 

nasional setiap tahunnya. Industry sepeda motor terus mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan. Ini disebabkan banyak konsumen menilai sepeda motor adalah salah satu 

alat transportasi yang paling efektif untuk menerobos kemacetan. Karena adanya 

permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya membuat perusahaan berkompetisi 

untuk merebut pangsa pasar yang ada. 

Kunci untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mengetahui perilaku 

konsumen saat ini. Pemahaman tentang perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan 

untuk dijadikan modal dalam merancang strategi pemasaran yang tepat untuk 

mempengaruhi konsumen melakukan keputusan pembelian. Menurut shiffman dan kanuk 

2000 dalam Sangadji dan Sophiah (2013; 7) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan.  

Pemahamanan perilaku konsumen oleh perusahaan akan lebih memudahkan untuk 

menciptakan produk ataupun merancang strategi pemasaran yang tepat untuk pasar yang 

dituju. Selain itu penting bagi perusahaan memahami perilaku konsumen karena didalam 

teori black box menurut Kotler didalam Sophiah dan Sangadji 2013 keputusan pembelian 

di pengaruhi stimulasi yang diberikan oleh perusahaan yang di mana di dalam Stimulus 
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pemasar bisa berupa strategi bauran pemasaran (marketing mix) dan STP (segmenting, 

targeting, positioning).  

Bauran pemasaran dan stimulus yang di lakukan perusahaan juga akan 

mempengaruhi dan memotivasi konsumen agar mau melakukan keputusan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan. Kotler dan Amstrong (2008:75) menyatakan bauran 

pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk terus menerus 

mencapai tujuan perusahaan pada sasaran pasar. Dalam bauran pemasaran (marketing mix) 

diklasifikasikan menjadi empat yang terdiri dari product (produk), price (harga), place 

(tempat), promotion (promosi).  

Bagi konsumen pentingnya melakukan tahapan keputusan pembelian adalah agar 

pembelian barang yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan 

diantara alternatif pilihan yang tersedia. Menurut Schiffman, Kanuk (2004:547), keputusan 

pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. 

Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif 

pilihan. 

Salah satu element didalam bauran pemasaran yang mempengaruhi pertimbangan 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian adalah Harga. Menurut (Fure,2013) 

Harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk produk atau jasa. Perusahaan 

menetapkan harga untuk membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian 

berdasarkan daya beli konsumen. Penetapan harga yang kompetitif membuat produk yang 

dijual mampu bersaing, dan kesesuain harga dengan manfaat yang didapatkan agar 

memiliki nilai positif oleh konsumen.  
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Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar 

dibanding manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut 

memiliki nilai negatif (sari et. al, 2014). Penilaian konsumen tentang harga produk yang 

ditetapkan akan berpengaruh terhadap persepsi harga yang baik. Persepsi harga yang baik 

adalah dimana konsumen memahami harga produk yang ditawarkan secara keseluruhan 

sehingga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Selain harga, promosi adalah salah satu strategi perusahaan untuk mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian disaat konsumen dalam tahapan 

pencarian informasi keputusan pembelian. Di mana nantinya infomasi tentang produk 

tersebut akan dijadikan pilihan alternatif oleh konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. Setiap perusahaan berusaha menampilkan promosi yang menarik agar tujuan 

dari perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan jasa tercapai.  

Kotler dan Armstrong (2008:432) mengungkapkan bauran promosi terdiri atas lima 

alat promosi, yaitu: (1) advertising (periklanan), (2) sales promotion (promosi penjualan), 

(3) personal selling (penjualan perseorangan), (4) public relations (hubungan masyarakat), 

(5) direct marketing (penjualan langsung). Di industry sepeda motor alat promosi yang 

paling banyak digunakan adalah dengan periklanan. Iklan yang menarik akan 

mempengaruhi penilaian konsumen disaat berada dalam tahapan pencarian informasi 

tentang produk yang akan dibeli.  

Salah satu faktor pendukung untuk membuat iklan yang menarik adalah dengan 

menggunakan celebrity endorse. Menurut Shimp yang dialih bahasakan oleh Sjahrial dan 

Morissan (2007:458) endorser adalah Sebagai pendukung iklan atau juga yang dikenal 

sebagai bintang iklan untuk mendukung produk yang diiklankan. Selain iklan yang 
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menarik daya Tarik yang dimiliki oleh celebrity endorse juga memiliki peran 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.  

Daya tarik merupakan sejumlah elemen yang terdapat dalam diri celebriti yang 

meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat seperti fisik, kecerdasan, sifat 

kepribadian, dan gaya hidup (Parengkuan et. al, 2014). Sifat kepribadian celebrity yang 

baik dan fisik yang menarik akan membuat iklan menjadi lebih menarik di mata konsumen. 

Selain itu kecerdasan yang dimiliki oleh celebrity juga akan mempengaruhi penilaian 

konsumen tentang kesusaian produk yang diiklankan oleh celebrity endorse. 

Peningkatan jumlah penduduk yang kebanyakan disebabkan oleh para pelajar yang 

menempuh pendidikan dikota malang. Menyebabkan tingginya tingkat permintaan produk 

sepeda motor di pasaran ditangkap oleh perusahaan untuk memproduksi berbagai macam 

jenis sepeda motor yang berdesain dan kualitas yang baik. Fenomena yang terjadi saat ini 

adalah banyak konsumen yang kebanyakan terdiri dari anak muda dan konsumen di kota 

Malng lebih memilih sepeda motor matic untuk alat transportasi.  

Kelas big matic premium adalah salah satu segmentasi yang cukup mengalami 

peningkatan penjualan setiap tahunnya. Ini disebabkan sepeda motor di kelas ini memiliki 

desain besar seperti sepeda motor matic premium dari Eropa. Di mana fenomena saat ini 

anak kalangan muda dan pekerja menganggap sepeda motor bukan lagi hanya sekedar alat 

transportasi. Yamaha adalah salah satu merk sepeda motor yang ada di Indonesia dengan 

jumlah tingkat penjualan yang cukup tinggi.  

Yamaha mulai memasarkan produk di Indonesia sejak 6 juli 1974, dari rentang 

kurun waktu sampai pada tahun 2016 Yamaha Indonesia telah mengeluarkan banyak jenis 

sepeda motor salah satunya adalah Yamaha N-max. Yamaha N-max pertama kali dirilis di 
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Indonesia pada tahun 2016 adalah salah satu produk yang cukup fenomenal dikelas sepeda 

motor big matic. Ini disebabkan oleh harga yang ditetapkan oleh Yamaha sangat kompetitif 

di bandingkan pesaing yang sama dikelasnya, seperti Vespa Sprint, Vespa Primavera, 

Honda Pcx dan Peugot Django 150 yang rata rata di hargai lebih dari 30 juta. 

Tabel.1.1 

Daftar harga sepeda motor dikelas big matic 

Tipe Harga 

Yamaha N-Max Rp 25.700.000 - Rp 29.600.000 

Peugeot Django 150 Rp 34.900.000 - Rp 37.900.000 

Vespa Sprint 150 Rp 35.800.000  

Vespa Primavera Rp 34.700.000 

Honda Pcx Rp 40.525.000 

Sumber: http://otomotif.liputan6.com/read/2936699/daftar-skuter-matik-premium-

di-indonesia 

Harga yang kompetitif ini berdampak pada meningkatnya minat konsumen pada 

sepeda motor Yamaha N-max. Ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Kotler dan 

Keller (2009:167) harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel 

dimana setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya, jika harga rendah maka 

permintaan produk yang ditawarkan meningkat dan jika harga produk semakin tinggi maka 

permintaan produk semakin rendah. 

Selain fenomena tentang harga Yamaha n-max kompetitif, ada pula fenomena 

dimana saat ini perusahaan sepeda motor yang ada di Indonesia banyak yang  

menggunakan peran celebrity endorse dari pembalap Moto GP dalam mengiklankan 

http://otomotif.liputan6.com/read/2936699/daftar-skuter-matik-premium-
http://otomotif.liputan6.com/read/2936699/daftar-skuter-matik-premium-
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produknya. Kejuaraan Moto GP adalah kejuaraan balap motor tertinggi di dunia. 

Valentinno Rossi adalah salah satu pembalap legenda di kejuaraan ini memiliki popularitas 

yang cukup tinggi di kalangan konsumen Indonesia. 

Tingginya tingkat popularitas celebrity endorse Valentinno Rossi dalam iklan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bramantya dan Jatra (2016) bahwa Celebrity endorser memiliki pengaruh 

dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter MX di Kota 

Denpasar.  Tingginya tingkat popularitas ini dimanfaatkan oleh Yamaha untuk membuat 

iklan yang menarik konsumen selain penetapan harga yang sangat bersaing, dimana Rossi 

menjadi bintang iklan pada produk Yamaha n-max diharapkan mampu untuk meyakinkan 

konsumen membeli produk Yamaha. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah ditelah dijelaskan 

penelitian ini mengambil judul “PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN CELEBRITY 

ENDDORSE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN YAMAHA N MAX DI 

KOTA MALANG” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda  

motor Yamaha N-max ? 

2. Apakah celebrity endorse berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha N-max ? 
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C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah yang diteliti dan dibahas, maka penulis membatasi 

ruang lingkup objek penelitian pada responden yang menggunakan Yamaha n-max yang 

seri non abs sejumlah 100 responden. Teori keputusan pembelian mengacu pada Kotler 

(2008), teori persepsi harga mengacu pada teori Tjiptono (2001) dan celebrity endorse 

mengacu pada teori Shimp (2003 :470) dengan valentinno rossi menjadi model iklan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan

pembelian sepeda motor Yamaha n-max.

2. Untuk mengetahui celebrity endorse berpengaruh terhadap keputusan pembelian

sepeda motor Yamaha n-max.

Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan informasi

untuk perusahaan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi serta acuan oleh peneliti selanjutnya,

khususnya bagi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.


