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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era modern ini sepeda motor merupakan alat transportasi yang murah dan 

lebih fleksibel untuk menyusuri kemacetan yang ada di jalan raya 

dibandingkan dengan menggunakan alat transportasi lainnya, seperti; 

penggunaan mobil tidak lebih efisien dibandingkan dengan sepeda motor. Hal 

ini dapat dilihat dengan makin banyaknya anggota masyarakat yang memilih 

menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi dalam kehidupan sehari-

hari dibandingkan dengan menggunakan mobil. Makin mahalnya harga bahan 

bakar minyak membuat masyarakat lebih realistis dalam memilih dan 

menggunakan alat transportasi dalam aktifitas sehari-hari. 

Persaingan antar merek sepeda motor di Indonesia semakin meningkat 

yang juga ditandai dengan meningkatnya biaya iklan yang dikeluarkan oleh 

produsen sepeda motor. Perbedaan pangsa pasar antar merek disebabkan oleh 

perbedaan ekuitas merek (brand equity) dari masing-masing merek. Harga 

produk sebuah merek yang tinggi (skimming price) dan cenderung menanjak 

seakan-akan tidak dipengaruhi laju inflasi (Shocker dalam Andri Krisnanto, 

2005). Persepsi kosumen tentang harga produk sebuah merek memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kualitas produk dan pelayanan yang 

diperolehnya sehingga menimbulkan kepuasan. Kepuasan konsumen sepeda 

motor merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh produsen sepeda 
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motor. Kepuasan konsumen sepeda motor dapat terwujud jika produsen dapat 

memenuhi keinginan konsumen. Keinginan konsumen dapat berupa produk 

yang bernilai guna, merek yang terpercaya, serta pelayanan dealer yang 

berkualitas. 

Loyalitas merek dari pelanggan terbentuk melalui suatu proses yang 

dimulai dengan menyadari keberadaan suatu produk, pembelian produk, 

menggunakannya dan mengevaluasi produk tersebut. Apabila produk tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memuaskan maka 

pelanggan akan memiliki sikap positif terhadap produk tersebut dan pada 

akhirnya akan menimbulkan komitmen dalam diri pelanggan untuk setia 

terhadap produk tersebut, sehingga untuk pembelian berikutnya pelanggan 

tidak memerlukan banyak pertimbangan lagi. Loyalitas merek merupakan 

tingkat di mana pelanggan memiliki sikap positif terhadap merek, memiliki 

komitmen terhadap merek tersebut dan berniat untuk melanjutkan pembelian 

terhadap merek tersebut di masa mendatang (Mowen, 2006 : 108). 

Keberhasilan badan usaha dalam mencapai tujuannya tergantung 

bagaimana pemasar mewujudkan produk sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

konsumen. Perusahaan dituntut kembali untuk komitmen dalam membangun 

hubungan seumur hidup dengan pelanggan, karena hal ini para pelanggan 

bukan hanya setia melainkan layaknya penggemar berat, sehingga selalu 

menuntut adanya inovasi dan peningkatan fasilitas. Harus diketahui bahwa 

suatu produk besar pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen disamping harga, 

ciri dan image konsumen terhadap perusahaan. Apabila barang yang diperoleh 
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sesuai dengan harapan nantinya konsumen akan menggunakan berulang kali 

dan tidak akan meninggalkan produk tersebut. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya 

menjadi semakin harmonis, memberikan dasar bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini,permasalahan yang dihadapi penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas merek sepeda motor Honda 

studi kasus pada masyarakat di Surakarta? 

2. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas merek sepeda 

motor Honda studi kasus pada masyarakat di Surakarta? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas merek sepeda 

motor Honda studi kasus pada masyarakat di Surakarta? 

4. Apakah harga, kepuasan konsumen, dan kualitas produk berpengaruh 

bersamaan terhadap loyalitas merek sepeda motor Honda studi kasus pada 

masyarakat di Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan, Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas 

merek sepeda motor Honda studi kasus pada masyarakat di Surakarta  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas merek sepeda motor honda studi kasus pada masyarakat 

di Surakarta 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 

loyalitas merek sepeda motor Honda studi kasus pada masyarakat di 

Surakarta 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga, kepuasan konsumen, 

dan kualitas produk terhadap loyalitas merek sepeda motor Honda studi 

kasus pada masyarakat di Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori ilmu pengetahuan 

dibidang manajemen pemasaran dan secara spesifik akan memahami 

pengaruh harga, kepuasan konsumen dan kualitas produk terhadap 

loyalitas merek sepeda motor honda di Surakarta.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai 

pengaruh harga, kepuasan konsumen dan kepuasan produk terhadap 

loyalitas merek sepeda motor honda di Surakarta sehingga dapat menjadi 

masukan bagi para pelaku pasar. 



5 
 

 
 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab 

membahas sebagai berikut : 

BAB I  :PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan perkembangan rumah makan 

padang, teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian 

yaitu tentang harga, kualitas produk, kualitas layanan dan 

kepuasan pelanggan, serta tinjauan empiris penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel dependen dan 

independen, data dan sumber data, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis 

data dan instrumen kuesioner. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang perkembangan 

singkat rumah makan padang, analisis data dan pembahasannya. 
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BAB V : PENUTUP 

  Dalambab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran – saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


