
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan pasar otomotif di Indonesia  dari tahun ke tahun semakin 

menunjukkan perkembangan yang signifikan, berbagai macam produk 

kendaraan bermotor dihadirkan ke masyarakat guna mempermudah mobilitas 

masyarakat sehari-hari. Dari banyaknya produk otomotif yang ada di 

Indonesia, kendaraan bermotor roda dua atau yang sering disebut sepeda 

motor merupakan produk otomotif yang paling diminati di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan sepeda motor sangat fleksibel dan efisien untuk menunjang 

mobilitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sepeda motor menjadi 

pangsa pasar yang sangat potensial dalam dunia bisnis otomotif di Indonesia.  

Persaingan di dalam bisnis sepeda motor  semakin ketat dan kompleks, 

perusahaan-perusahaan berlomba -lomba untuk mendapatkan posisi dalam 

persaingan bisnis tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut, manajemen perusahaan harus memiliki 

keahlian yang baik dan peka terhadap persaingan yang terjadi agar mampu 

mengantisipasi dan memenangkan persaingan usaha sehingga dapat 

menjalankan perusahaan dengan efektif dan efisien. Handoko (2008) dalam 

(Wibowo dan Purwantini, 2011). 

Semakin ketatnya persaingan tersebut menyebabkan semakin 

banyaknya pilihan sepeda motor bagi konsumen, sehingga konsumen semakin 
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cermat dan pintar dalam memilih produk sepeda motor yang ditawarkan. 

Perusahaan-perusahaan harus mampu melihat, mengetahui serta menempatkan 

orientasi kepuasan konsumen/pasar sebagai tujuan utama (Agus, 2001:28). 

Jika seorang pemasar mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan 

baik, mengembangkan produk berkualitas, menetapkan harga, serta 

mempromosikan produk secara efektif, maka produk–produknya akan laris 

dipasaran. David W Cravens (1996) dalam (Wibowo dan Purwantini, 2011).  

Dalam pemilihan produk, konsumen juga mempertimbangkan 

beberapa hal internal antara lain tingkat pendapatan yang dimiliki, kepuasan 

yang didapat dalam menggunakan produk tersebut, hingga pemakaian produk 

oleh populasi disekitarnya. Perilaku konsumen terjadi melalui beberapa proses 

atau tahapan terlebih dahulu seperti mendapat informasi (baik melalui iklan 

atau referensi dari orang lain), kemudian membandingkan produk satu dengan 

produk lain sampai akhirnya pada keputusan membeli produk itu. Perilaku 

konsumen tersebut merupakan fenomena yang sangat penting dalam kegiatan 

pemasaran perusahaan, yaitu perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. 

Swastha dan Irawan (2001) dalam (Wibowo dan Purwantini, 2011). 

Adapun pengertian perilaku konsumen (Engle et. al. (1994: 3) dalam 

Wibowo dan Purwanti: 2011) adalah sebagai berikut: “Perilaku konsumen 

adalah sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini”. 



 3 

Seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ampel dalam membeli 

sepeda motor merek Honda. Minat atau keputusan masyarakat/konsumen 

kecamatan Ampel membeli dan menggunakan sepeda motor merek Honda, 

didasarkan banyak faktor diantaranya adalah harga produk, kualitas produk 

dan kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh merek Honda.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin 

mengetahui: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUTUSAN BELI KONSUMEN TERHADAP MEREK SEPEDA 

MOTOR HONDA (Studi Kasus di Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali). 

 

B. Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya faktor yang dapat digunakan sebagai alat atau 

media untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, maka dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1.  Menentukan variabel bebas yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam 

penelitian ini, yaitu Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Layanan, dengan 

berdasar kepada jurnal utama dan jurnal-jurnal pendukung yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2.  Menentukan kecmaatan Ampel, kabupaten Boyolali sebagai lokasi 

penelitian dengan mengacu pada sumber data sekunder yang menunjang 

dilaksanakannya penelitian ini. 
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C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dilakukan identifikasi perumusan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah faktor-faktor seperti harga, kualitas produk dan kualitas 

pelayanan mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian sepeda 

motor merek Honda di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali? 

2.  Diantara faktor -faktor harga, kualitas produk dan kualitas layanan, faktor 

manakah yang lebih berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli sepeda motor merek Honda di Kecamatan Ampel, Kabupaten 

Boyolali? 

 

D. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan, sebagai berikut: 

1.  Menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti harga, kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor mer ek 

Honda di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. 

2.  Menganalisis faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli sepeda motor merek Honda di 

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. 
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E. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui 

perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor merek Honda, sehingga 

perusahaan akan lebih tepat dalam menetukan strategi pemasaran yang 

akan digunakan.  

2.  Bagi akademisi 

Dengan penelitian ini dapat memberikan referensi/acuan bagi peneliti 

berikutnya. 

3.  Bagi peneliti 

Hasil kajian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pada 

bidang pemasaran khususnya mengenai faktor-faktor perilaku konsumen 

dan dapat memperkaya temuan-temuan yang sudah ada. Sedangkan bagi 

peneliti berikutnya, sebagi bahan pertimbangan dalam mengangkat 

masalah yang sama beserta pemecahannya 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan awal permasalahan yang akan 

dibahas, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian. 
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Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang akan dipakai meliputi 

pengertian tentang pemasaran, konsep pemasaran, pengertian 

perilaku konsumen, teori perilaku konsumen, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen proses keputusan pembelian.  

Bab III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data.  

Bab 1V ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang analisa data yang merupakan pembahasan 

dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa menggunakan 

analisa kuantitatif, analisis terhadap karakteristik dan perilaku 

konsumen serta menganalisis faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian.  

Bab V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan tersebut. Dan 

atas dasar kesimpulan yang diperoleh, penulis akan memberikan 

beberapa alternatif pemecahan sebagai saran pada perusahaan 

dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

DAFTAR ISI 

LAMPIRAN 

 


