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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya 

kebutuhan alat  transportasi  membawa  dampak  bagi  perusahaan  otomotif  

terutama di bidang sepeda motor, yang sekarang banyak dibutuhkan oleh 

banyak orang dengan melihat harga yang terjangkau dan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Saat ini banyak sekali bermunculan merek sepeda 

motor dengan berbagai jenis, dan harga yang cukup bersaing. Bagi 

perusahaan yang bergerak di bidang otomotif hal  ini merupakan  suatu  

peluang untuk  menguasai  segmen pasar. Salah satu merek yang diminati 

oleh sebagian masyarakat adalah merek Yamaha. Untuk menghadapi 

persaingan tersebut produk Yamaha selalu menciptakan penemuan-penemuan 

baru yang mana disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keinginan dari 

masyarakat agar produknya tetap diminati  dan  menjadi  yang  terdepan  

dibidangnya. Yamaha memiliki dealer-dealer resmi yang menjual kendaraan 

roda dua atau sepeda motor yang bergaransi beserta dengan fasilitas layanan 

purna jual yang berguna untuk menangani beragam keperluan konsumen yang 

berhubungan dengan sepeda motor dengan merek Yamaha. Layanan purna 

jual yang diberikan Yamaha melalui dealer-dealer resminya ini berupa 

garansi, layanan konsultasi lanjutan, pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan 

suku cadang (Tabloid Otomotif Edisi 16/XVII/2007, 20 Agustus 2007). Dalam  
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penelitian ini variabel yang difokuskan antara lain motivasi konsumen, 

persepsi harga, kepercayaan merek dan keputusan pembelian yang 

memberikan kelebihan masing-masing dalam memikat calon konsumen. 

Motivasi konsumen adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh 

yang mendorong orang untuk melakukan pembelian suatu produk. Rata-rata 

masyarakat memiliki motivasi untuk membeli sepeda motor yang mempunyai 

ciri khas atau berbeda dari motor lain baik dari segi desain, akselerasi dan 

kecepatan saat digunakan di jalan. Disamping itu, motivasi akan mendasari 

seseorang untuk melakukan keputusan pembelian. Ketika motivasi tersebut 

terdapat dalam produk yang diinginkan mereka, konsumen akan berminat 

untuk membeli. 

Persepsi harga dapat didefinisikan  sebagai  persepsi  konsumen  

terhadap harga dari suatu produk secara keseluruhan yang diharapkan akan 

memberi manfaat. Persepsi harga dari suatu produk mempunyai kaitan erat 

dengan bagaimana suatu merek tersebut dipersepsikan. Saat ini harga tidak 

menjadi masalah jika sepeda motor yang digunakan memiliki fitur yang 

sangat nyaman dan sesuai kebutuhan konsumen. 

Kepercayaan merek adalah sejumlah keyakinan tentang merek. 

Konsumen mempunyai  pandangan  jika harga  yang di  keluarkan  tidak  

akan  lepas  dari merek yang didapat. Begitu juga dengan sepeda motor, 

Yamaha mempunyai cara dalam pemasarannya dengan mengadakan event 

setiap beberapa bulan dan acara-acara besar untuk memperkenalkan produk 

terbaru Yamaha dengan lebih detail. Sehingga konsumen tertarik dan yakin 
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untuk memilih Yamaha sebagai sepeda motor. Pengembangan kepercayaan 

merek dalam keputusan pembelian sangatlah penting dan merek yang dikelola 

dengan baik akan dapat menguasai segmen yang ada di Boyolali. Sebuah 

perusahaan harus memperhatikan banyak variabel dalam menentukan 

keputusan pembelian konsumen. 

Keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen dihadapkan 

pada situasi dalam memilih sebuah produk tertentu. Keputusan pembelian 

menyangkut pada keinginan dan kebutuhan konsumen apakah terpenuhi atau 

tidak. Perusahaan harus mampu melihat semua kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan mewujudkannya. Hal yang perusashaan lakukan bisa membuat 

konsumen  tertarik  dengan  mengetahui  variabel  dalam  penelitian  ini  yaitu 

terkait dengan motivasi, persepsi, dan kepercayaan yang ada dalam 

konsumen tersebut. Ketika semua itu terpenuhi maka keputusan pembelian 

akan terjadi dan konsumen positif dalam meresponya. Tentu perusahaan harus 

memikirkan strategi yang tepat dan mengetahui masalah-masalah yang ada di 

dalam pemasaran agar nantinya semua berjalan dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ”Analisis Pengaruh Motivasi Konsumen, Persepsi 

Harga, dan Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda 

Motor Yamaha di Boyolali”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

3. Apakah kepercayaan merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh motivasi konsumen terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di Boyolali. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh persepsi harga terhadap 

keputusan mpembelian sepeda motor Yamaha di Boyolali. 

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh kepercayaan merek terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dharapkan memerikan manfaat sesuai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan khususnya dalam menghasilkan konsep mengenai 

motivasi konsumen, persepsi harga dan kepercayaan merek bagi 

peneliti lain. Peneliti dapat sebagai referensi tambahan dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda. 
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2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan kajian ilmu manajemen, khususnya dalam 

menghasilkan konsep keputusan pembelian. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan bacaan, memberi informasi, menambah wawasan atau ilmu 

pengetahuan dan sebagai referensi untuk perbandingan dalam pelaksanaan 

penelitian dimasa mendatang. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan dimana 

permasalahan dalam penelitian ini berasal dari produk Yamaha yang 

dibingkai melalui perumusan masalah dan diuraikan pada tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang perilaku konsumen, pengertian keputusan pembelian, 

pengertian motivasi konsumen, pengertian persepsi harga, pengertian 

kepercayaan merek penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis 

dan kerangka pemikiran. 
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BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang populasi dan sampel, data dan sumber data,metode 

pengumpulan data, defisi opersional dan indilator, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripi variabel 

penelitian, hasi analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V    KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisis 

yang dilakukan, serta beberapa alternatif pemecahan masalah 

berupa saran-saran. 


