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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan usaha telah diwarnai oleh berbagai persaingan termasuk 

dalam persaingan bisnis yang membuat perilaku konsumen pun berubah, dimana 

hal ini menuntut perusahaan harus mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

serta keinginan konsumen lebih baik dari para pesaing (Kotler dan Keller, 2008). 

Selera konsumen selalu berubah sesuai perilaku konsumen maka dalam 

meningkatkan persaingan, perusahaan harus mampu memenangkan persaingan 

tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik yang dapat memenuhi selera 

konsumen. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin dinamis, maka 

perusahaan harus cepat bertindak agar tidak kalah dalam persaingan, untuk itu 

perusahaan dituntut memiliki strategi tepat dalam menarik keputusan konsumen 

dalam membeli produk mereka demi meningkatkan volume penjualan (Wahyuni, 

2008). 

Konsumen akan selalu memaksimalkan kepuasannya bila kemampuan 

finansialnya memungkinkan, mereka akan membandingkan utilitas produk dengan 

biaya yang mereka korbankan, apabila utilitas marginal suatu produk lebih besar 

atau sama dengan biaya yang dikorbankannya, konsumen akan mengambil 

keputusan untuk membeli produk tersebut (Simamora, 2002).  Proses dalam 

pengambilan  keputusan ini dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang dilatar 

belakangi oleh faktor eksternal dan faktor internal, dan diantara faktor yang 

mempengaruhi adalah motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap. Pemahaman 
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mengenai faktor-faktor tersebut sangat berguna bagi produsen, pemasar atau 

siapapun yang  berkepentingan dengan konsumen untuk dapat memperkirakan 

perilaku konsumen dan atau mempengaruhi keputusan konsumen (Sumarwan, 

2003). 

Banyak faktor yang mendorong perilaku konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian, baik faktor eksternal maupun faktor internal dalam membeli 

suatu produk, salah satunya adalah faktor psikologis, Dalam faktor psikologis 

sendiri salah satunya adalah faktor motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang 

mendorong seseorang berperilaku dan mengambil tindakan sesuai dengan 

keinginan orang tersebut (Soediono, 2016). Motivasi memiliki dua arah, kita 

memilih tujuan sendiri di atas yang lain dan intensitas kita mengejar tujuan dengan 

lebih banyak atau lebih sedikit kekuatan, Sehingga motivasi merupakan salah satu 

yang mendorong konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dengan 

berbagai indikator yang mempengaruhi dalam motivasi tersebut (Kotler dan Keller, 

2012). 

Faktor lain yang tidak kalah penting bagi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian adalah persepsi. Persepsi merupakan suatu proses dimana 

konsumen menyadari dan mengiimprestasikan lingkungan mereka, dimana hal 

tersebut merupakan cara pandang mereka terhadap dunia (Swasta & Irawan, 

2003:52). Seseorang memilih, mengatur dan menerjemah gambaran dan informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti juga dikatakan sebagai persepsi 

(Kotler Keller, 2009:180). Persepsi berhubungan dengan rangsangan terhadap 
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bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri, jadi tidak hanya 

tergantung pada rangsangan fisik saja. 

Faktor yang mendorong keputusan pembelian berikutnya adalah 

pembelajaran, proses belajar menjelaskan perubahan dari perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman, dan kebnayakan perilaku manusia adalah hasil dari proses 

belajar. Pembelajaran merupakan perubahan perilaku seseorang dari pengalaman 

masa lalu yang mengakibatkan adanya perubahan dalam proses berfikir seseorang 

(Kotler & Amstrong, 2005:217). Secara teori pembelajaran dihasilkan dari 

dorongan, rangsangan, isyarat dan tanggapan serta penguatan.(Simamora, 2002). 

Bila seseorang bertindak, maka mereka belajar, dimana pembelajaran ini sangat 

penting bagi pemasar untuk membangun pemintaan akan produk dengan 

menghubungkan dengan motivasi dan penguatan positif (Kotler & Amstrog, 1995).  

Selain motivasi, persepsi dan pembelajaran, akan muncul sikap seseorang 

dalam menilai suatu obyek yang diminati dan diinginkan. Sikap merupakan 

pernyataan penilaian evaluative berkaitan dengan obyek, orang atau suatu peristiwa 

(Robbins 2006:169). Sikap juga merupakan evaluasi yang dilakukan konsumen 

dalam waktu lama tentang yang disukai ataupun tidak disukai, perasaan emosional 

dan kecenderungan tindakan dalam menghadapi suatu obyek atau ide selain itu 

sikap juga menempatkan kita dalam kerangka pikir untuk bergerak menuju obyek 

atau beralih darinya, namun sikap menuntun kita untuk berperilaku secara konsisten 

terhadap obyek yang sama karena dapat menghemat energi dan pikiran sehingga 

sulit untuk diubah (Kotler dan Keller, 2008). 
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Pengambilan keputusan merupakan akhir dari proses pemecahan masalah 

yang dihadapi konsumen dalam hal pembelian, dimana konsumen memilih untuk 

membeli produk atau jasa tersebut, dimana hal ini merupakan pilihan terakhirnya 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya (Huriartanto 

dkk., 2015). Dalam melakukan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor 

budaya, faktor sosial, faktor kepribadian dan faktor psikologis yang mana sebagian 

besar dari faktor tersebut tidak dapat dikendalikan pemasar. 

 Faktor psikologis seperti persepsi dimana seseorang memilih mengartikan 

suatu informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini 

(Setiadi, 2015) contoh persepsi seorang individu yang menganggap jika di dalam 

pesawat rasa makanan atau minuman terasa lebih hambar dikarenakan kepekaan 

lidah yang menurun, akibatnya konsumen tersebut tidak terlalu memikirkan 

layanan makanan ataupun minuman di maskapai tersebut. 

Konsumen memutuskan untuk membeli produk bukan hanya sekedar untuk 

menikmati fungsinya tapi juga karena nilai sosialnya. Individu memiliki keputusan 

pembelian yang berbeda-beda. Individu yang dimaksud adalah konsumen potensial 

yang memiliki kebebasan untuk memilih produk yang ditawarkan perusahaan 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka maka dari itu produsen yang 

merupakan pihak yang menyediakan kebutuhan harus peka terhadap faktor penentu 

keputusan pembelian (Goenadhi, 2016). 

Persaingan yang ketat juga terjadi dalam bidang transportasi udara. Ditengah 

persaingan antar maskapai penerbangan yang semakin ketat, banyak upaya dan 
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strategi yang dilakukan termasuk yang diterapkan oleh maskapai penerbangan Lion 

Air (Maspaitella, 2013)  Ketatnya persaingan antar perusahaan jasa maskapai 

penerbangan membuat perususahaan memberikan berbagai promosi menarik 

kepada konsumen berupa penawaran tiket murah sehingga perusahaan penerbangan 

tersebut dapat menarik minat banyak konsumen  (Hakim, 2018). 

 Pada tahun 2016 lalu, maskapai penerbangan Lion Air tercatat sebagai 

maskapai yang mengangkut penumpang domestik paling banyak. Hal ini 

disampaikan oleh juru bicara Kementrian Perhubungan di Jakarta, mengatakan 

bahwa PT. Lion Mentari Airlines (Lion Air) mengangkut 30,9 juta penumpang 

domestik tahun 2016, sepertiga dari total penumpang domestik nasional 

(Kemenhub, 2017 https://databoks.katadata.co.id). 

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang 6 Maskapai Penerbangan Domestik Terbesar 

(2016) 

Nama Pesawat Jumlah penumpang 

Lion Air 

Garuda Indonesia 

Citilink 

Sriwijaya Air 

Batik Air 

30,9 Juta 

19,97 Juta 

11,05 Juta 

8,4 Juta 

7,48 Juta 

(Kemenhub, 2017 https://databoks.katadata.co.id) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan maskapai penerbangan Lion Air 

menduduki peringkat teratas diantara maskapai penerbangan lainnya. Total 

penumpang penerbangan domestik pada tahun 2016 adalah 89,34 juta, dimana dari 
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jumlah tersebut atau sepertiganya sekitar 30,9 juta dikuasai oleh PT. Lion Mentari 

Air, kemudian produksi penumpang domestik kedua ditempati oleh Garuda 

Indonesia sebesar 22,35 persen (19,97 juta), diikuti oleh Citilink sebesar 12,37 

persen(11,05 juta), lalu Sriwijaya Air di posisi keempat dengan kontribusi 9,4 

persen (8,4 juta) dan diurutan kelima oleh Batik Air sebesar 8,4 persen (7,48juta) 

(Kemenhub, 2017 https://databoks.katadata.co.id). 

Faktor psikologis dapat mempengaruhi kosumen untuk membeli suatu 

produk atau jasa, diantaranya motivasi konsumen untuk membeli, persepsi 

konsumen terhadap perusahaan untuk mendorongnya untuk membeli serta 

pembelajaran konsumen dalam mengkonsumsi maupun menggunakan produk atau 

jasa serta sikap konsumen terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian 

menunjukan motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen baik secara simultan maupun parsial 

(Tompunu, 2014). 

Lion Air merupakan salah satu penerbangan yang banyak digunakan 

masyarakat, banyak masyarakat yang kerap menggunakan penerbangan Lion Air 

meskipun pada kenyataannya Lion Air masih sangat kurang dalam hal ketepatan 

waktu, namun seolah menutup mata, banyak masyarakat yang tetap menggunakan 

jasa penerbangan ini, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah 

motivasi berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk memutuskan 

menggunakan jasa pnerbangan Lion Air. 
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Seperti yang kita ketahui Lion Air menggunakan sistem penerbangan 

berbiaya rendah, dimana hal ini menjadi tolak ukur masyarakat untuk memilih 

menggunakan jasa transportasi udara dibandingkan dengan jasa transportasi 

lainnnya dengan biaya yang hampir sama namun dengan efisiensi waktu yang 

sangat berbeda. 

 Harapan konsumen dengan biaya yang rendah dan efisiensi waktu maka 

konsumen akan mendapatkan kemudahan selama menggunakan transportasi ini, 

namun tidak jarang konsumen dibuat kecewa dengan prosedur yang diterapkan 

Lion Air dimana penumpang yang terlambat check in tidak diperbolehkan untuk 

check in dan masuk ke ruang tunggu meskipun saat itu penumpang Lion Air belum 

dipersilahkan naik ke pesawat, bahkan saat terjadi delay pun dan penerbangan 

diundur, penumpang yang terlambat check in tetap tidak diperbolehkan masuk. 

Namun meskipun demikian, dalam peneliti ini, peneliti ingin mengetahui apakah 

persepsi dari konsumen mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk 

menggunakan jasa Lion Air ini meskipun pernah dikecawakan. 

Sepeti penjelasan sebelumnya, sejak 2011, Lion Air selalu menduduki 

peringkat pertama sebagai maskapai yang membawa penumpang dengan 

penerbangan domestik terbanyak di Indonesia, maka sudah sangat jelas bahwa 

banyak orang yang memilih untuk menggunakan Lion Air sebagai pilihan jasa 

penerbangan yang akan mereka gunakan, dimana hal ini juga memberikan mereka 

pengalaman ketika menggunakan maskapai tersebut, salah satu pengalaman yang 

akan selalu diingat oleh konsumen adalah kenyamanan yang mereka dapatkan, 

dimana hal itu akan menjadi pertimbangan mereka untuk menggunakan jasa 



8 
 

 
 

penerbangan itu dilain waktu, namun tidak jarang hal tersebut tidak di dapatkan 

konsumen dari pelayanan yang diberikan pihak Lion Air seperti tidak sedikit barang 

bagasi konsumen mengalami kerusakan akibat pelayanan yang kurang, maka dalam 

penelitian ini ,peneliti ingin melihat apakah persepsi mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan jasa penrbangan Lion Air.  

 Lion Air telah melekat di masyarakat sebagai penerbangan domestik 

termurah, sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang menggunakan jasa 

transportasi Lion Air. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Lion Air beberapa 

kali mendapatkan urutan pertama sebagai maskapai penerbangan domestik yang 

mengangkut penumpang terbanyak, namun secara bersamaan Lion Air juga tercatat 

sebagai maskapai penerbangan yang paling sering mengalami kecelakaan, baik dari 

human error maupun karena kondisi pesawat, namun masyarakat tetap 

mempercayai perjalanan mereka pada Lion Air seolah menutup mata akan 

banyaknya kasus yang dialami Lion Air. Maka dari itu peneliti melakukan 

penelitian ini untuk melihat apakah sikap konsumen berpengaruh pada keputusan 

konsumen untuk memilih Lion Air sebagai jasatransportasi udara untuk mengantar 

mereka ke tempat tujuan. 

Dan fenomena yang terjadi saat ini adalah konsumen jasa penerbangan lion 

air sering dibuat kecewa dengan masalah ketepatan waktu yang dilakukan oleh 

perusahaan Lion Air, padahal ketepatan waktu seharusnya menjadi hak bagi 

konsumen dikarenakan hal itu merupakan sudah menjadi kewajiban bagi 

perusahaan, terlebih lagi perusahaan Lion Air menganut sistem layanan minimum 
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atau Low Cost Carrier dimana biaya rendah dan ketepatan waktu menjadi harapan 

konsumen. 

Kenyataannya tidak jarang konsumen dibuat kecewa dengan dengan 

keterlambatan yang terjadi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Anehnya meskipun 

sering dikecewakan, peminat untuk maskapai Lion Air tidak pernah menurun, 

konsumen tetap memilih untuk menggunakan jasa maskapai tersebut, apakah faktor 

biaya rendah menjadi faktor utama dari keputusan konsumen untuk memilih Lion 

Air dikarenakan pendapatan dari pekerjaan konsumen tidak terlalu banyak 

pengeluaran hanya untuk menggunakan transportasi ini, atau karena sudah terbiasa 

dan mengakibatkan loyalitas terhadap perusahaan tersebut atau ada faktor lain yang 

mempengaruhinya. Oleh karena itu peneliti membuat judul "Pengaruh Motivasi, 

Persepsi, Pembelajaran dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Konsumen Transportasi Udara Lion Air di Kota Malang" yang akan dibahas di bab 

selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaruh dari 

motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen dalam menentukan 

keputusan pembelian tiket pesawat Lion Air sehingga bisa menentukan strategi 

selanjutnya yang dapat digunakan Lion Air untuk dapat mempengaruhi konsumen 

dan munculah pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a) Apakah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian pada jasa penerbangan Lion Air? 
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b) Apakah persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian pada jasa penerbangan Lion Air? 

c) Apakah pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan keputusan pembelian pada jasa penerbangan Lion Air? 

d) Apakah sikap konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan keputusan pembelian pada jasa penerbangan Lion Air? 

e) Apakah motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen 

mempengaruhi positif secara simultan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian pada jasa penerbangan Lion Air 

f) Diantara variabel tersebut, apakah variabel pembelajaran  yang memberikan 

kontribusi terbesar terhadap pengambilan keputusan pembelian pada jasa 

penerbangan Lion Air? 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis akan memberikan batasan agar penelitian yang 

dilakukan tidak terlalu luas. Batasan tersebut yaitu penelitian ini hanya meneliti 

konsumen yaitu masyarakat Kota Malang dengan karakteistik tertentu yang akan 

menggunakan jasa transportasi udara Lion Air, maka dari itu keputusan pembelian 

hanya dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen 

tersebut 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara mendalam akan membahas tentang pengaruh dari 

beberapa hal yang dijelaskan pada perumusan masalah sebelumnya yaitu: 
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a) Untuk Mengetahui pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian jasa 

penerbangan Lion Air 

b) Untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap keputusan pembelian jasa 

penerbangan Lion Air 

c) Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran terhadap keputusan pembelian 

jasa penerbanan Lion Air 

d) Untuk mengetahui pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan 

pembelian jasa transportasi udara Lion Air 

e) Untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap 

konsumen secara simultan terhadap keputusan pembelian jasa transportasi 

udara Lion Air 

f) Untuk mengetahui bahwa variable pembelajaran yang memberikan 

kontribusi terbesar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian jasa 

transportasi udara Lion Air 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil studi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini nantinya diharapkan 

dapat memberi manfaat setidaknya sebagai berikut : 

a) Manfaat Praktis 

Mampu memberikan implikasi bagi pengelola perusahaan yang 

nantinya akan dijadikan sebagai obyek penelitian terutama bagi para 

Marketer dalam melakukan monitoring di lapangan 
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b) Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan 

ilmu dalam bidang pemasaran khususnya mengenai keputusan pembelian baik bagi 

para mahasiswa yang membutuhkan acuan untuk penelitian sejenis maupun untuk 

umum.
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