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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha pada masa globalisasi saat ini sangat ketat di 

Indonesia. Perkembangan dunia usaha juga semakin pesat seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk atau jasa yang benar-benar 

mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa mengurangi kualitas 

produk atau mengurangi nilai yang dimiliki oleh produk tersebut. Banyak 

produk otomotif  yang beragam jenis dan variasi yang ditawarkan di 

Indonesia. Setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap 

setiap produk yang ditawarkan. Persepsi konsumen terhadap suatu produk 

sangat menentukan konsumen didalam memiliki suatu produk yang dibeli atau 

yang akan dibeli. Maksimasi utilitas merupakan tujuan utama setiap konsumen 

dalam memilih dan mengkonsumsi barang dan jasa. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut konsumen dituntut melakukan penilaian terhadap produk yang ada di 

pasar untuk menentukan pilihannya dari sekian banyak barang dan jasa atau 

jasa yang tersedia sehingga dapat memberikan utilitas tertinggi. Oleh sebab itu 

suatu perusahaan sebagai produsen sangat mempertimbangkan persepsi 

konsumen terhadap produk yang dihasilkan atau yang akan dijual kepada 

konsumen. 

Di Indonesia sampai saat ini baru ada lima merek sepeda motor, yakni 

Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan Vespa. Jumlah itu sangat kecil 

dibanding jumlah merek mobil yang bertarung di pasar dalam negeri. Tapi 



 2

pertarungan di sepeda motor tampaknya sangat luar biasa. Bahkan bisa disebut 

pertarungan hidup mati. Pasar sepeda motor nasional pada kuartal II tahun ini 

diperkirakan meningkat dibandingkan dengan kuartal I dengan volume rata-

rata mendekati 450.000 unit per bulan. Proyeksi kenaikan penjualan ini dipicu 

kecenderungan level suku bunga kredit yang melandai seiring penurunan BI 

Rate dan datangnya musim panen. Selama 3 bulan pertama tahun ini, angka 

penjualan bulanan oleh empat merek sepeda motor di Indonesia masih berada 

di bawah 450.000 unit, dengan posisi tertinggi pada Maret lalu yakni sebanyak 

435.479 unit. Secara akumulatif, total pasar motor nasional pada kuartal 

I/2009 menembus 1,22 juta unit, atau terkoreksi 14% dibandingkan dengan 

periode yang sama 2008 yang tercatat 1,41 juta unit. 

Johannes Loman, Executive Vice President Director PT Astra Honda 

Motor (AHM) mengemukakan bawa Pada kuartal I ini total penjualan 

mencapai 1,2 juta unit. Perkiraan saya, pada kuartal II (April-Juni) penjualan 

bulanan bisa naik pada kisaran 450.000 unit," kata, agen tunggal pemegang 

merek (ATPM) motor Honda (Bisnis Indonesia Online, 2009). Pendapat lain 

dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia 

(AISI) Gunadi Sindhuwinata yang mengatakan bahwa kenaikan penjualan 

sepeda motor pada Maret sebesar 5,2% (month-on-month) diharapkan terus 

berlanjut sehingga realisasi 2009 mencapai 4,2 juta unit (Bisnis Indonesia 

Online, 2009) 

Sementara itu, seteru Honda, yakni PT Yamaha Motor Kencana 

Indonesia (YMKI) membukukan penurunan penjualan 3,7% dari 560.233 unit 

pada kuartal I 2010 menjadi 539.553 unit (Bisnis Indonesia Online, 2010). 

Julius Aslan menambahkan potensi pasar motor di Indonesia cukup besar 
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mengingat rasio antara jumlah penduduk dan populasi kendaraan masih relatif 

rendah. "Saat ini rasio penduduk dan kendaraan berkisar 7 : 1, di mana setiap 

tujuh orang menggunakan satu unit sepeda motor." (Bisnis Indonesia Online, 

2010)  

Dari lima merek yang bersaing di Indonesia, itu, tampaknya tiga merek 

benar-benar bersaing ketat yakni Honda, Yamaha dan Suzuki. Kawasaki 

masih tertinggal, barangkali karena baru memulai langkah baru, setelah lama 

tidur. Sedangkan Vespa tampaknya kalem saja. Pertumbuhan pangsa pasarnya 

tampaknya sudah  stagnan. Setiap tahun angka penjualan Vespa tidak pernah 

sampai di atas 25 ribu unit. Bahkan, tahun lalu turun dari 23 ribu sampai 17 

ribu unit. 

Mengingat maraknya pasar sepeda motor saat ini, khususnya 

perkembangan penjualan motor merek Yamaha, penulis ingin mencoba 

meneliti pengaruh harga, merek, dan citra terhadap evaluasi produk konsumen 

pada sepeda motor merek Yamaha. Upaya bersaing dalam lingkungan bisnis 

yang sangat ketat, pemasar perlu menekankan perceive value pada konsumen. 

Pemasar dapat meningkatkan perceive value dengan meningkatkan perceived 

quality produk yang mereka hasilkan ataupun manfaat relatif harga jual. Oleh 

karena itu perusahaan dapat memperhatikan beberapa hal yang meliputi harga, 

kualitas atau keseimbangan atau harga dan kualitas. Dalam hal ini produsen 

berupaya memahami yang diinginkan oleh konsumen, di mana sepeda motor 

Yamaha  memiliki keunggulan-keunggulan inovasi dibandingkan dengan 

merk motor lainnya. Hal tersebut nampak dari beberapa penghargaan yang 

diperoleh Yamaha, antara lain pada tahun 2008 Yamaha Motor Indonesian 

mendapat penghargaan dalam The Best Marketing Award dalam The Best 
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Experiential Marketing dan The Best Innovation (Majalah Marketing 

No.09/VIII/September 2008). 

Meskipun manager pemasaran tertarik pada apa yang sebenarnya 

mempengaruhi persepsi konsumen pada nilai barang, sangat jarang penelitian 

yang dapat memberikan kepastian ataupun ukuran pada nilai barang yang 

dapat diterima. Satu alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi adalah nilai 

suatu barang (value) merupakan konsep kualitas, keuntungan, dan harga 

(Zeithaml dan Parasuraman, 2006) 

Bagi perusahaan persepsi konsumen bisa dianggap sangat penting 

karena persepsi konsumen akan mendasari mereka jika akan membeli suatu 

produk. Persepsi tersebut dapat berbeda diantara konsumen satu dengan 

konsumen yang lain. Persepsi dapat timbul dengan adanya pengaruh dari 

informasi yang tersedia pada produk tersebut. Pencarian informasi merupakan 

salah satu langkah dari complex decision making yang membutuhkan 

keterlibatan tinggi dari konsumen, karena hal itu berhubungan dengan tingkat 

resiko pengorbanan yang tinggi (Assael, 2001: 65). Di sini dipilih produk 

yang high innovation yaitu sepeda motor Yamaha maka dalam proses 

pembeliannya orang akan melihat berbagai informasi sebelum melakukan 

pembelian. Karakteristik pembelian produk ini lebih rumit karena konsumen 

melihat produk ini memiliki resiko yang lebih tinggi sehingga cenderung lebih 

berhati-hati dalam melakukan  keputusan pembelian. Konsumen cenderung 

berusaha mencari informasi yang banyak sebelum melakukan keputusan 

pembelian. 

Penggunaan harga sebagai indikasi dari kualitas produk adalah tidak 

rasional, tetapi menunjukkan kepercayaan bahwa harga pasar terjadi oleh 
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kekuatan kompetisi permintaan dan penawaran (Sctovsky dalam Zeithaml dan 

Parasuraman, 2006). Kekuatan tersebut mengarah pada pemesanan atau 

permintaan yang biasa terjadi pada barang-barang yang bersaing berdasarkan 

skala harga, menyebabkan hubungan yang sangat kuat antara harga dan 

kualitas produk. Dengan demikian, terciptalah suatu kepercayaan ataupun 

keyakinan bahwa harga dan kualitas sangat berhubungan, sangatlah wajar bila 

konsumen menjadikan harga sebagai indikator kualitas. Lebih dalam lagi, ahli 

ekonomi dan ahli pemasaran memperdalam argumen untuk mengikutsertakan 

beberapa hal yang mempengaruhi kualitas produk seperti merek citra toko, 

dan promosi. 

Merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan 

dengan mengidentifikasi barang atau jasa dari perusahaan tersebut dari para 

pesaingnya. Perusahaan menyadari pentingnya merek sebagai aset yang 

bernilai (Aaker, 2001: 9). Hal ini dapat membawa perusahaan kepada masalah 

bagaimana mengembangkan, memperkuat, mempertahankan, dan mengelola 

merek-mereknya. Dengan penilaian akan merek yang tinggi akan 

menunjukkan bahwa konsumen memiliki asosiasi yang kuat dan positif 

terhadap merek, merasakan merek sebagai sesuatu dengan kualitas tinggi dan 

tentu akan setia terhadap  merek. Merek umumnya menggunakan petunjuk 

ekstrinsik untuk menyimpulkan atau memelihara persepsi akan kualitas dan 

bisa mewakili kumpulan informasi tentang sebuah produk. Merek yang kuat 

akan membantu mengontrol atau menstabilkan persepsi dan kualitas dari 

sebuah produk bermerek. Merek ini juga dapat memberikan rasa yakin dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 

Distribusi melalui toko dengan citra toko yang baik mengisyaratkan 
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bahwa sebuah merek memiliki kualitas produk. Kualitas yang diberikan oleh 

merek akan dirasakan berbeda tergantung pada retail yang menawarkannya. 

Retailer sekarang mulai memberikan pada nama toko mereka, 

mempromosikan nama dan mengembangkan citra toko yang sesuai.   

Persepsi akan setiap produk ini ada berbagai hal yaitu kualitas produk, 

harga, merek, toko, dan kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh produk 

tersebut. Kualitas yang dimaksud disini adalah kualitas yang dimiliki oleh 

produk tersebut. Kualitas produk atau mutu produk ini merupakan 

kemampuan yang bisa dimiliki dari suatu produk tersebut. Kualitas merupakan 

faktor yang ada dalam suatu produk yang menyebabkan produk tersebut 

bernilai sesuai dengan tujuan produksinya. Harga juga merupakan suatu nilai 

yang dimiliki suatu produk. Harga dan kualitas ini sangat terkait dan 

berhubungan. Harga selalu digunakan oleh konsumen sebagai sebuah petunjuk 

ekstrinsik produk. Perceived quality dan perceive sacrifice akan 

mempengaruhi bagaimana perceive value  muncul dan kemudian akan 

mempengaruhi minat membeli mereka. Semakin tinggi perceived quality 

maka akan meningkatkan perceive value konsumen. Sebaliknya semakin 

tinggi perceive sacrifice maka akan menurunkan perceive value konsumen. 

Monroe dan Rao (Zeithaml dan Parasuraman, 2006) menyatakan 

bahwa pada saat level harga meningkat, resiko dari  kesalahan perkiraan 

meningkat karena konsumen berkurang mengenal produk yang mereka beli. 

Penelitian ini mengarah pada pernyataan bahwa konsumen kemungkinan besar 

menyadari adanya hubungan antara harga dengan kualitas untuk kelas produk 

yang lebih khusus dengan tujuan menyadari cue dari merek dan citra toko 

untuk memperkirakan  kelayakan produk tersebut. Oleh karena itu, kita 
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berharap bahwa untuk produk dengan harga yang mahal dengan intensitas 

pembelian yang jarang, kekuatan dari cue harga makin dapat dikurangi. 

Bagaimanapun juga, bagi konsumen yang hanya memiliki sedikit pengetahuan 

akan produk yang ingin dibeli dan menyadari akan sedikitnya petunjuk produk 

yang ada maka mereka mungkin dapat menggunakan citra toko dan merek dari 

produk yang akan ia beli untuk mendapatkan perkiraan kualitas barang. 

Penelitian ini konsisten dengan penemuan Monroe (Zeithaml dan 

Parasuraman, 2006) tentang kekuatan kepopuleran merek saat konsumen tidak 

begitu tahu mengenai pilihan produk pengganti yang ada di pasaran,  maka 

penelitian dengan judul pengaruh  harga, merek, dan citra terhadap evaluasi 

konsumen pada pembelian sepeda motor merek Yamaha perlu dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Produk Yamaha saat ini cukup mendominasi perdagangan sepeda 

motor di Indonesia dibawah Honda. Terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi dominasi Yamaha tersebut, antara lain faktor harga, merek, 

citra produk, dan relationship effort. Faktor-faktor tersebut akan direspon 

secara beragam oleh konsumen pemakai produk Yamaha yang berupa evaluasi 

konsumen terhadap kualitas produk sepeda motor Yamaha. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Apakah 

variabel harga, merek, citra dan relationship effort berpengaruh terhadap 

evaluasi konsumen terhadap kualitas produk sepeda motor merek Yamaha di 

Weleri Kendal”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa adakah pengaruh 

harga, merek, citra dan relationship effort  terhadap evaluasi konsumen 

terhadap kualitas produk sepeda motor merek Yamaha di Weleri Kendal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam 

khasanah pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan informasi bagi praktisi pemasaran produk mengenai 

pentingnya harga, merek, dan citra terhadap kepuasan konsumen. 

b. Bagi stake holders pemasaran, sebagai bahan kajian untuk rujukan 

pengambilan keputusan, terutama yang terkait langsung dengan 

persoalan kegiatan pemasaran produk. 


