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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perilaku konsumen dalam pembelian merupakan salah satu hal yang 

menarik untuk diperhatikan. Kondisi ini dikarenakan perilaku konsumen 

dalam pembelian setiap saat dapat berubah dan berbeda antara konsumen 

yang satu dengan konsumen yang lainnya. Perbedaan perilaku konsumen 

dalam pembelian suatu produk diksebabkan karena adanya perbedaan latar 

belakang masing-masing konsumen, lingkungan, dan kondisi ekonominya. 

Meskipun demikan kondisi ini juga dapat berubah setiap saat karena adanya 

pengaruh faktor yang ada di sekitar konsumen (Raflirizal dan Diponegoro, 

2016).  

Karakteristik masyarakat Indonesia yang memang relatif konsumtif, 

melihat suatu perkembangan akan sangat berdampak pada tingkat daya beli 

masyarakatnya. Salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat saat ini adalah kebutuhan transportasi. Pergeseran persepsi 

masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan transportasi saat ini sudah mulai 

terjadi. Dahulu masyarakat membeli alat transportasi sebagai bentuk 

pemenuhan kebutuhan akan transportasi, tetapi saat ini masyarakat membeli 

alat transportasi tidak semata-mata sebagai pemenuhan kebutuhan 

transportasi melainkan juga bentuk aktualisasi diri.   

Kondisi ini terlihat pada pasar produk alat transportasi seperti mobil, 

banyak segmentasi produk mobil di pasaran dan semua segmetasi produk 
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tersebut laku di pasaran. Tidak heran apabila kondisi ini menunjukkan bahwa 

pasar otomotif yang ada di negara ini begitu potensial. Melihat kondisi ini 

banyak perusahaan otomotif yang berniat untuk memasarkan produknya di 

pasar otomotif di negara ini. Dahulu produsen otomotif Jepang yang 

mendominasi pasar domestik seperti Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dan 

Isuzu, tetapi sekarang mulai banyak dijumpai produsen otomotif Eropa yang 

juga turut bersaing di pasar otomotif domestik seperti Ford, Peugeot, BMW, 

Mercedes Benz, Ferarri, Lamborgini, dan masih banyak lagi yang lain yang 

juga turut bersaing di pasar otomotif domestik (Raflirizal dan Diponegoro, 

2016).  

Masing-masing produk tersebut telah mempunyai segmentasi pasar 

masing-masing. Salah satu perusahaan otomotif yang mempunyai pangsa 

pasar yang besar di Indonesia adalah produk publikan Honda. Honda 

merupakan salah satu produsen otomotif yang mempunyai pangsa pasar yang 

begitu besar, bahwa hampir di setiap segmen pasar Honda mampu bersainga 

dan mampu menguasai pasarnya. 

Maraknya trend city car di pasar otomotif perusahaan otomotif Honda 

juga mempunyai produk unggulan yang mampu menguasai sebagian besar 

pangsa pasarnya yaitu dengan produk Honda Jazz yang hampir di kenal oleh 

setiap kalangan. Munculnya produk Honda Jazz mendapatkan antusias dari 

masyarakat yang cukup besar. Terbukti sampai saat ini produk ini selalu 

melakukan inovasi sehingga selalu dapat memenuhi harapan konsumennya. 

Produk Honda Jazz di kota Surakarta juga mendapatkan respon yang baik 
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bagi peminatnya, terbukti penjualan produk Honda Jazz di Dealer Resmi 

Honda Cabang Kudus dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. Perilaku konsumen dalam pembelian produk otomotif 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kualitas produk, citra 

merek, atribut produk dan harga. 

Kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan produk untuk 

menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau 

kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan 

ciri-ciri lainnya (Kotler dan Amstrong, 2016). Secara konseptual produk 

adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas 

organisasi serta daya beli pasar. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

citra merek. Dalam penawaran pasar, produk adalah elemen kunci yang 

membawa nilai kepada pelanggan. Produk yang lebih dari sekedar benda-

benda nyata, tetapi juga termasuk fitur layanan, desain, kualitas kinerja, nama 

merek dan kemasan. Kualitas Sebuah produk memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kinerja produk atau jasa, sehingga hal ini terkait dengan 

nilai pelanggan dan kepuasan (Kotler dan Armstrong, 2016). Hal ini juga 

penting untuk alat positioning produk pemasar. Konsumen saat ini menuntut 

barang-barang berkualitas tinggi yang menghemat waktu, energi dan sering 

kalori.  
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Pelanggan mencari produk yang handal yang sesuai dengan tujuan dan 

mampu berdiri fungsi dimaksudkan. Dengan peningkatan daya beli pelanggan 

didukung oleh skema pembiayaan ganda dan fleksibel, pelanggan 

menemukan diri mereka dikelilingi dengan banyak pilihan untuk memilih 

(Fernando, 2018). 

Setiap perusahaan pasti akan memilih harga yang dapat ,menghasilkan 

laba tertinggi. Tujuan yang seperti itu dikenal dengan istilah maksimalisasi 

laba. Akan tetapi dalam era persaingan global seperti saat ini dimana 

persaingannya sangat kompleks dan banyak yang mempengaruhi daya saing 

perusahaan sehingga maksimalisasi laba sulit tercapai. Penyebab itu semua 

adalah sangat sulit untuk memperkirakan berapa jumlah produk yang akan 

terjual pada tingkat harga tertentu, dengan kata lain perusahaan tidaklah 

mungkin mengetahui tingkatan harga berapa untuk dapat mencapai 

maksimum laba. Jika konsumen menganggap harga berada di bawah nilai 

produk, maka akan membelinya (Wijaya, 2017). 

Perkembangan penjualan mobil Jazz di Kota Kudus mengalami 

peningkatan cukup signifikan pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018. Namun ada tren negatif dimana angka penjualan mobil Jazz di Kota 

Kudus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Persaingan 

penjualan mobil di Kota Kudus makin ketat seiring munculnya produk-

produk baru. Akibat persaingan ketat ini 5 dealer mengalami penurunan 

penjualan secara signifikan. 
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Tabel 1.1 

Penjualan Mobil Jazz di Honda Kudus Jaya Tahun 2014 - 2018 

Tahun Jumlah Penjualan 

2014 105 

2015 158 

2016 154 

2017 93 

2018 98 

Sumber : Honda Kudus Jaya, 2019. 

  

Tabel 1.1 penjualan produk Honda di Kota Kudus dalam kurun waktu 

2014-2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan angka 

penjualan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas 

produk, citra merek dan harga. Ada beberapa hal yang harus menjadi 

perhatian pihak produsen yang berkaitan dengan kualitas produk mobil 

Honda, dibutuhkan inovasi produk untuk memperbaiki reputasi Honda di 

masyarakat. Citra merek Honda di Indonesia khususnya masyarakat Kota 

Kudus punya karakteristi konsumen dan pasar yang unik. Bahkan produk 

yang bagus saja kadang belum tentu cukup untuk meningkatkan citra merek 

Honda di Indonesia. 

Pada aspek kualitas produk, produk industri otomotif sangatlah 

kompetitif dalam hal bentuk, warna, kualitas, dan kecanggihan teknologi. 

Pada aspek citra merek, semakin banyaknya merek industri otomotif yang 

telah ada, seperti Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Proton, Ford, KIA, Suzuki, 

Nissan, Hyundai, Chevrolet, Isuzu sehingga konsumen dihadapkan pada 

banyak sekali alternatif pilihan merek. Pada aspek atribut produk, mobil 
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merek lain telah berinovasi dengan memberikan fitur dan desain yang lebih 

baik. Pada aspek harga, terdapat persaingan di dunia otomotif yang semakin 

ketat dengan harga produk yang beragam. 

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu, pada aspek keputusan pembelian, hasil penelitian 

Dianah dan Welsa (2017) menunjukkan bahwa kualitas produk tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun hasil penelitian Baskara 

(2017) menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya pada citra merek, hasil penelitian 

Amron (2018) menunjukkan bahwa citra merek tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Namun hasil penelitian Baskara (2017) menunjukkan 

bahwa citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Kemudian pada variabel atribut produk terdapat kesenjangan yaitu 

hasil penelitian Beyhaki, dkk (2017) menunjukkan bahwa atribut produk 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun hasil penelitian 

Reguig dan Maliki (2014) menunjukkan bahwa atribut produk berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Terdapat kesenjangan pada 

variabel harga, antara lain hasil penelitian Amron (2018) menunjukkan bahwa 

harga produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun hasil 

penelitian Cahyo, dkk (2018) menunjukkan bahwa harga produk berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti 

sejauh mana pengaruh kualitas produk, citra merek, atribut produk dan harga 
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terhadap keputusan pembelian dan dampak pada kepuasan pengguna, dengan 

judul “PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK, 

ATRIBUT PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN MOBIL HONDA JAZZ (Studi Kasus pada Penjualan 

Mobil Honda Jazz di Kudus Jaya Jaya)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, 

maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan 

penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti secara garis besar membahas mengenai 

kualitas produk, citra merek, atribut produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian mobil Honda Jazz pada penjualan mobil Honda Jazz di Kudus 

Jaya. Maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Masalah yang diteliti dibatasi pada kualitas produk, citra merek, atribut 

produk dan harga terhadap keputusan pembelian. 

2. Obyek penelitian pada penjualan mobil Honda Jazz di Kudus Jaya. 

3. Responden penelitian pada pengguna mobil Honda Jazz pada penjualan 

mobil Honda Jazz di Kudus Jaya sejumlah 84 orang. 

4. Lama penelitian ini adalah 3 bulan mulai bulan Januari hingga Maret 2020. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan kepuasan 

pengguna mobil Honda Jazz yang antara lain meliputi : 

1. Kualitas produk : produk industri otomotif sangatlah kompetitif dalam hal 

bentuk, warna, kualitas, dan kecanggihan teknologi. 

2. Citra merek : semakin banyaknya merek industri otomotif yang telah ada, 

seperti Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Proton, Ford, KIA, Suzuki, Nissan, 

Hyundai, Chevrolet, Isuzu sehingga konsumen dihadapkan pada banyak 

sekali alternatif pilihan merek. 

3. Atribut produk : mobil merek lain telah berinovasi dengan memberikan 

fitur dan desain yang lebih baik. 

4. Harga : terdapat persaingan di dunia otomotif yang semakin ketat dengan 

harga produk yang beragam. 

Berdasarkan uraian di atas pertanyaan penelitian yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

mobil Honda Jazz di Kudus Jaya? 

2. Bagaimanakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

mobil Honda Jazz di Kudus Jaya? 

3. Bagaimanakah atribut produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

mobil Honda Jazz di Kudus Jaya? 

4. Bagaimanakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil 

Honda Jazz di Kudus Jaya? 
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5. Bagaimanakah kualitas produk, citra merek, atribut produk dan harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Honda Jazz di Kudus 

Jaya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

mobil Honda Jazz di Kudus Jaya. 

2. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian mobil 

Honda Jazz di Kudus Jaya. 

3. Menganalisis pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

mobil Honda Jazz di Kudus Jaya. 

4. Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mobil Honda 

Jazz di Kudus Jaya. 

5. Menganalisis pengaruh kualitas produk, citra merek, atribut produk dan 

harga terhadap keputusan pembelian mobil Honda Jazz di Kudus Jaya 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan.  

Manfaat penelitian tersebut terurai sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang 
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kajian perilaku konsumen yang berkaitan dengan kepuasan pengguna 

dengan dipengaruhi oleh kualitas produk, citra merek, atribut produk, 

harga dan keputusan pembelian. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah 

ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan 

disiplin ilmu manajemen yaitu perilaku konsumen berkaitan dengan 

kepuasan pengguna yang didasarkan pada kualitas produk, citra merek, 

atribut produk, harga dan keputusan pembelian. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam melakukan kepuasan pengguna terhadap pembelian 

mobil. 

 


