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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk tergolong 

unik, karena preferensi dan sikap yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. 

Keputusan pembelian merupakan pilihan dua atau lebih opsi untuk melakukan 

pembelian (Amron, 2018). Keputusan pembelian sangat penting ketika ada banyak 

pilihan dengan fungsi yang sama untuk barang dan jasa (Usman, 2016).  

Keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk dipicu oleh berbagai 

ragam keinginan dan kebutuhan. Keputusan memilih merek turut berperan dalam 

Gaya hidup modern, sehingga keinginan untuk membeli produk yang bermerek 

turut mewarnai pola konsumsi seseorang (Nuswantoro, 2016). Oleh karena itu salah 

satu yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk membeli suatu produk adalah 

kepercayaan terhadap suatu merek. 

Kepercayaan merek mampu memberikan perasaan aman pada konsumen akibat 

dari interaksinya dengan merek tersebut (Amron, 2018). Kepercayaan merek dari 

sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman, informasi dan testimoni dari 

orang lain yang pernah mengunakan merek tersebut. Phillius, dkk (2015) 

mengungkapkan bahwa kepercayaan merek (brand trust) merupakan suatu perasaan 

aman yang dimiliki konsumen akibat dari interaksinya dengan sebuah merek, yang 
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berdasrkan persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan bertanggung jawab 

atas kepentingan dan keselamatan dari konsumen. 

Di dalam industry otomotif Selain kepercayaan konsumen terhadap merek 

faktor berikutnya yang tidak kalah penting adalah harga. Harga akan menjadi salah 

satu pengaruh dalam menentukan suatu pembelian (Ahmed & Sanatullah, 2011). 

Dalam melakukan pembelian konsumen akan memandang harga sebagai alat ukur 

terhadap kualitas yang dimiliki suatu barang atau produk seperti yang disampaikan 

oleh Burton dalam Firdaus (2016) bahwa Konsumen memberikan penilaian tentang 

kualitas produk berdasarkan harga. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses 

pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi 

Tjjiptono, (2008). 

Menurut Maulana (2015) Seringkali orang berasumsi bahwa dengan harga yang 

jauh sedikit lebih mahal, kualitas yang didapatkan akan jauh lebih terjamin.  

Menurut Aliami dan Silalahi (2017) jika harga satu produk kompetitif (tidak lebih 

mahal) dari harga produk saingan yang sejenis, maka hal tersebut juga akan memicu 

keputusan beli konsumen. Maka dalam menentukan harga perusahaan harus 

memiliki strategi agar produk yang dijual dapat bersaing di pasran sehingga mampu 

menarik konsumen untuk membeli. 

Menurut Ahmed dan Sanatullah (2011) Selain harga, faktor lain yang 

mempengaruhi keputusan konsumen memutuskan membeli suatu produk adalah 

layanan purna jual atau after sales service yang ditawarkan. After sales service 

adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab atas produk 
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otomotif yang sudah dijual. Layanan purna jual juga akan menjadi pertimbangan 

konsumen dalam menentukan pembelian karena konsumen akan meikirkan 

tanggung jawab perusahaan atas produk yang telah mereka jual.  

layanan purna jual menjadi sangat dibutuhkan didunia otomotif terutama mobil 

mengingat perkembangannya sangat pesat dan kebutuhan akan perbaikan juga akan 

meningkat mengingat performa mobil akan menurun dari waktu ke waktu. 

Perkembangan ini didasari pada kebutuhan masyarakat yang memiliki aktifitas 

tinggi sehingga sarana transportasi yang memadai dibutuhkan untuk melakukan 

aktivitas agar dapat berjalan dengan baik (Mamahit et al., 2015). Salah satu alat 

transportasi adalah mobil. Mobil yang saat diminiati adalah mobil city car Toyota 

Yaris, mobil ini adalah mobil dengan sekmen hatchback yang memiliki body kecil 

yang mampu lebih lincah dalam menghadapi kemacetan yang saat ini semakin 

tinggi.  

Mobil Toyota yaris menawarkan kepraktisan bergerak di tengah lalu lintas 

padat dan konsumsi bahan bakar yang cukup irit di kelasnya. Inovasi fitur Toyota 

Yaris yang cukup baik menjadi salah satu kunci mengapa Toyota Yaris digemari 

konsumen Indonesia. Inovasi teknologi yang disematkan pada mobil ini yang 

berupa keamanan dan kenyamanan semakin canggih dibandingkan pesaing di 

kelasnya sehingga mobil Toyota Yaris masih tetap dipercaya oleh konsumen.  

Pada perjalananya otomotif merek Toyota Yaris selalu berinovasi pada produk-

produknya seperti inovasi teknologinya serta desain yang diciptakan futuristik. 

Selain itu mobil Toyota selalu terkenal dengan kehandalannya di semua bidang. 



4 
 

 
 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

tahun 2015 tahun 2016 Tahun 2017

Mulai sekitar tahun 2006 merek ini muncul dengan tipe tertinggi di kelasnya dari 

semua tipe Yaris dengan konsep yang lebih sporty dengan harga yang masing 

bersaing. Konsep inilah yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh perusahaan 

sehingga peminatnya masih banyak. 

Walaupun Toyota yaris menjadi salah satu merek yang berhasil dalam segmen 

hatchback namun peningkatan penjualan Toyota yaris tidak bisa konstan 

dibandingkan dengan Toyota jenis lain (https://www.viva.co.id 2017). Berikut 

perkembangan dan perbandingan data penjualan Toyota yaris pada tahun 2015, 

2016 dan 2017 berdasarkan data penjualan wholesales (dari pabrik ke diler) milik 

gabungan Industri Bermotor Indonesia (https://otomotif.kompas.com).  

Gambar 1.1: Grafik penjualan Toyota yaris Tahun 2015 – 2017   
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Sumber: Gabungan Industri Bermotor Indonesia (Gakindo) (2017)  

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat penjualan Toyota Yaris pada tahun 

2015 mencapai 18.151 unit. Pada tahun 2016 total penjualan Toyota yaris dari 

januari – Desember menurun menjadi 15.369 unit. Pada tahun 2017 terjadi 

penurunan yang drastis daripada tahun 2016 dengan total penjualan sebanyak 
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10.160 unit, hal ini menunjukan bahwa penjualan Toyota Yaris mengalami 

penurunan. 

Salah satu dealer yang bergerak di bidang penjualan dan service Toyota Yaris 

adalah Auto 2000 Kenjeran Surabaya. Auto 2000 Kenjeran Surabaya menawarkan 

pelayanan yang cukup berbeda dibandingkan dengan dealer Toyota lain yang ada di 

Surabaya yaitu berupa pelayanan body repair dan body painting. Pelayanan body 

repair dan body painting sangat dibutuhkan oleh konsumen mengingat hal-hal yang 

tidak diinginkan mungkin saja terjadi sewaktu-waktu seperti menyerempet trotoar 

saat melakukan manuver ataupun di serempet oleh pengendara lain. Selain itu Auto 

2000 Kenjeran Surabaya sudah memiliki standart organisasi internasional atau ISO 

9001 yang artinya pelayanan pada dealer ini sudah memiliki standar internasioanl.  

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menjadikan permasalahan yang terjadi sebagai topik 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kepercayaan merek, Harga dan 

Layanan purna jual terhadap keputusan pembalian mobil Toyota Yaris di 

Auto 2000 Kenjeran Surabaya” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kepercayaan merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil 

ToyotaYaris? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Toyota Yaris? 

3. Apakah layanan purnan jual berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil 

Toyota Yaris? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 

mobil Toyota Yaris. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Yaris. 

3. Untuk mengetahui pengaruh layanan purna jual terhadap keputusan pembelian 

mobil Toyota Yaris. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan dalam sumber informasi serta menjadi bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dibidang manajemen 

pemasaran agar dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan Toyota Yaris dalam usaha untuk meningkatkan penjualan 

melalui kepercayaan merek, harga dan layanan purn jual. 

 


