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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai 

macam persaingan di segala bidang usaha. Melihat kondisi tersebut 

menyebabkan pebisnis semakin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat 

dalam memenuhi target volume penjualan. Mengingat perkembangan 

teknologi yang semakin canggih dan dinamis, manusia dituntut dengan cepat 

dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah dalam bersaing. 

Menurut Kotler (2012) pemasaran sebagai proses perencanaan 

pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari 

barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan 

kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Kondisi 

ini mengakibatkan dari pertumbuhan produk-produk yang baru daya saing 

yang sangat ketat artinya dengan permintaan konsumen perusahan dapat 

memenuhi kebutuhan dan tidak terjadi kekurangan. Kenyataan yang ada disisi 

lain yang terjadi sesuai permintan konsumen kendaraaan bermotor sebagai alat 

transportasi bertambah tinggi. 

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 

yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi 

yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat 

kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi 
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kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu 

(Mubarok, 2016). 

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak 

melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya (Assauri, 2014). Sedangkan keputusan pembelian menurut Sutisna 

(2012), adalah pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan yang disebut need arousal. 

Banyak bermunculannya industri otomotif baru sepeda motor, 

memaksa perusahaan lama seperti Yamaha, untuk dapat terus melakukan 

inovasi guna mempertahankan eksistensinya di tengah iklim persaingan global. 

Banjirnya produk otomotif roda dua asal negeri Cina dan India menambah 

ketatnya persaingan guna memenangkan hati konsumen. Meningkatkan serta 

mempertahankan kualitas produk masih dianggap cara jitu bagi perusahaan 

untuk dapat menaikkan nilai produk di mata konsumen, dimana hal tersebut 

akan sangat berdampak pada keputusan pembelian. Selain itu ada hal lain yang 

juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, yaitu inovasi terhadap produk 

dan kebijakan harga. Inovasi terhadap produk dianggap dapat menghilangkan 

rasa jenuh atau kebosanan konsumen terhadap pilihan produk yang cenderung 

kurang beragam serta tidak memiliki keunikan. Sedangkan kebijakan harga 

atau penentuan harga yang tepat pada setiap produk sangat berpengaruh 
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terhadap proses pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan pembelian (Al Rasyid dan Indah, 2018). 

Konsumen dalam membuat keputusan pembelian sering sekali 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor intern individual yang mempengaruhi 

konsumen seperti motivasi dan keterlibatan, kepribadian dan gaya hidup, 

persepsi konsumen, pembelajaran konsumen dan sikap konsumen. Faktor 

Lingkungan juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen yang 

meliputi komunikasi, dinamika kelompok dan kelompok rujukan, kelas sosial 

dan kelompok status, dan pengaruh budaya (Batubara, 2020). 

Brand image mirip dengan citra diri konsumen sebagai konsumen 

mengasosiasikan dirinya dengan merek. Dalam lingkungan yang sangat 

kompetitif ini, citra merek sangat penting untuk menciptakan merek posisi 

yang baik perusahaan selalu memainkan penting peran. Menurut Setiadi (2013) 

citra merek menunjukan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk 

dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap 

merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya 

kebutuhan alat transportasi membawa angin segar bagi perusahaan otomotif. 

Selain itu, seiring dengan peningkatan pembangunan di segala bidang 

khususnya di bidang ekonomi maka sarana transportasi sebagai salah satu mata 

rantai perekonomian negara. Pada saat ini sarana transportasi merupakan salah 

satu bentuk sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di kalangan 
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umum, pemerintah, maupun perusahaan-perusahaan industri. Hal ini 

mengakibatkan tingginya permintaan masyarakat akan sarana transportasi 

tersebut, dengan demikian pemasaran sepeda motor juga mengalami 

peningkatan. 

Konsumen yang beranganggap bahwa kendaraan bermotor sebagai alat 

transportasi yang praktis, harga terjangkau, bahan bakar hemat, dan sesuai 

kebutuhan merupakan hal yang sangat diprioritaskan. Kendaraan bermotor 

unutk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat harapannya menjadi pilihan 

utama dalam menentukan pilihan dengan membeli kendaraan bermotor merek 

tertentu sesuai dengan keputusan. Hal tersebut menjadi alternatif utama bagi 

konsumen dalam menjalankan aktifitas sehari hari yang akhirnya menjadi 

dampak bahwa pasar kendaraan bermotor secara nasional semakin meningkat. 

Sepeda motor adalah sarana transportasi roda dua yang menjadi pilihan 

utama para pengguna jalanan. Pada saat ini kebutuhan sepeda motor bagi 

masyarakat sangat penting mengingat tingginya kemacetan yang ada di jalan 

raya, sehingga sepeda motor dipilih sebagai salah satu alternatif untuk 

mengatasi hal tersebut. Semakin banyaknya penggunaan sepeda motor 

mengakibatkan sepeda motor terus mengalami peningkatan, hal ini 

memberikan peluang bagi para produsen sepeda motor untuk melakukan 

inovasi pada produk yang dihasilkan. 

Dengan adanya iklan yang ditampilkan di televisi, Honda mampu 

menarik pelanggan dengan menapilkan salah satunya keunggulan dari produk 

Honda yang dari tahun ke tahun mengeluarkan iklan dengan tampilan atau 
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bentuk motor serta kelebihan yang ada pada motor Honda. Penelitian ini lebih 

difokuskan pada satu deler motor honda di Kudus yaitu PT. Astra Motor 

Kudus. Berikut ini disajikan jumlah penjualan motor Honda baik Matic 

maupun Non Matic di PT. Astra Motor Kudus: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penjualan Motor Honda PT. Astra Motor Kudus 

No. Bulan 
Jumlah (unit) Pencapaian 

(%) Target Realisasi 

1. Januari 2020 210 200 95,2% 

2. Februari 2020 210 199 94,8% 

3. Maret 2020 210 200 95,0% 

4. April 2020 210 193 91,7% 

5. Mei 2020 210 200 95,3% 

6. Juni 2020 210 198 94,1% 

7. Juli 2020 210 199 94,6% 

8. Agustus 2020  210 198 94,1% 

9. September 2020 210 195 92,7% 

10. Oktober 2020 210 197 94,0% 

11. November 2020 210 198 94,5% 

12. Desember 2020 210 200 95,2% 

13. Januari 2021 210 197 93,8% 

14. Februari 2021 210 200 95,0% 

15. Maret 2021 210 198 94,5% 

16. April 2021 210 194 92,4% 

17. Mei 2021 210 199 94,6% 

18. Juni 2021 210 203 96,7% 

19. Juli 2021 210 204 97,1% 

20. Agustus 2021 210 196 93,3% 

Sumber: Data penjualan motor Honda PT. Astra Motor Kudus, 2020. 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa penjualan motor 

Honda di Kabupaten Kudus belum mencapai target penjualan yang telah 

ditetapkan oleh PT. Astra Motor Kudus dan rata-rata baru mencapai 94,3% dari 

total target penjualan. Tidak tercapainya target tersebut menunjukkan 
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keputusan pembelian konsumen yang kurang maksimal, indikatornya yaitu 

konsumen memiliki pilihan untuk membeli sepeda motor lain selain Honda. 

Hal tersebut menunjukkan minat beli konsumen yang kurang, konsumen 

kurang tertarik dengan sepeda motor Honda. Konsumen yang kurang tertarik 

disebabkan inovasi produk yang belum menggunakan forged piston 

sebagaimana telah digunakan oleh merek sepeda motor Yamaha. Faktor 

selanjutnya yaitu sikap konsumen dimana pengetahuannya atas kelebihan 

sepeda motor Honda yang kurang. Aspek selanjutnya yaitu citra merek dimana 

konsumen yang cenderung merasa memiliki prestige saat menggunakan sepeda 

motor merek lain. 

Researce gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya 

perbedaan hasil penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Ginting dan 

Sembiring (2017), Suhaily, dkk (2020) menunjukkan bahwa inovasi produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun pada penelitian Cahyani 

dan Sutrasmawati (2016), serta Agmeka, dkk (2019) menunjukkan bahwa 

inovasi produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Variabel 

sikap konsumen juga menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, Al Rasyid 

dan Indah (2018), Satriawan dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa sikap 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun pada 

penelitian Foster (2016), dan Zainuddin (2018) menunjukkan bahwa sikap 

konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Zainuddin (2018), Ginting dan Simbiring (2017) yang meneliti tentang 

citra merek menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap 
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keputusan pembelian. Namun pada penelitian Rumondur, dkk (2019), serta 

Suyaman, dkk (2021) menunjukkan bahwa citra merek tidak berpengaruh 

signifikan pada keputusan pembelian. Pada penelitian Batubara (2020), 

Satriawan dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa minat beli berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Namun pada penelitian Zainuddin (2018), serta 

Agmeka, dkk (2019) menunjukkan bahwa minat beli tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.  

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inovasi Produk, Sikap 

Konsumen, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian melalui 

Minat Beli sebagai Variabel Intervening pada Konsumen Sepeda Motor 

Honda (Studi pada Konsumen PT. Astra Motor Kudus)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian, agar permasalahan yang diteliti 

lebih terfokus maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Masalah yang diteliti dibatasi pada pengaruh inovasi produk, sikap 

konsumen, dan citra merek terhadap keputusan pembelian dengan minat beli 

sebagai variabel intervening. 

2. Obyek penelitian pada konsumen sepeda motor Honda di PT. Astra Motor 

Kudus. 
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3. Penelitian dilakukan selama 3 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Data penjualan motor Honda di Kabupaten Kudus belum mencapai 

target penjualan yang telah ditetapkan oleh PT. Astra Motor Kudus dan rata-

rata baru mencapai 94,3% dari total target penjualan. Tidak tercapainya target 

tersebut menunjukkan keputusan pembelian konsumen yang kurang maksimal, 

indikatornya yaitu konsumen lebih memilih membeli sepeda motor merek lain 

daripada Honda. Hal tersebut menunjukkan minat beli konsumen yang kurang, 

konsumen kurang tertarik dengan sepeda motor Honda. Konsumen yang 

kurang tertarik disebabkan inovasi produk yang belum menggunakan forged 

piston yaitu piston yang diproduksi dari logam tempa sehingga tidak berisiko 

terjadi gelembung udara yang menyebabkan kerusakan pada mesin 

sebagaimana telah digunakan oleh merek sepeda motor Yamaha. Faktor 

selanjutnya yaitu sikap konsumen dimana pengetahuannya atas kelebihan 

sepeda motor Honda yang kurang. Aspek selanjutnya yaitu citra merek dimana 

konsumen yang cenderung merasa memiliki prestige saat menggunakan sepeda 

motor merek lain. Adanya research gap yaitu perbedaan hasil penelitian 

terdahulu berkaitan dengan variabel penelitian juga melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian ini. 

Berdasarkan uraian di atas rumusan permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap minat beli pada konsumen 

PT. Astra Motor Kudus? 

2. Apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap minat beli pada konsumen 

PT. Astra Motor Kudus? 

3. Apakah citra merek berpengaruh terhadap minat beli pada konsumen PT. 

Astra Motor Kudus? 

4. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen PT. Astra Motor Kudus? 

5. Apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen PT. Astra Motor Kudus? 

6. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen PT. Astra Motor Kudus? 

7. Apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen PT. Astra Motor Kudus? 

8. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

melalui minat beli pada konsumen PT. Astra Motor Kudus? 

9. Apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

melalui minat beli pada konsumen PT. Astra Motor Kudus? 

10. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui 

minat beli pada konsumen PT. Astra Motor Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap minat beli pada 

konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap minat beli pada 

konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

3. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap minat beli pada 

konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

4. Untuk menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

5. Untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

6. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

pada konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

7. Untuk menganalisis pengaruh minat beli berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

8. Untuk menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap keputusan 

pembelian melalui minat beli pada konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

9. Untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan 

pembelian melalui minat beli pada konsumen PT. Astra Motor Kudus. 

10. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

melalui minat beli pada konsumen PT. Astra Motor Kudus. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka kegunaan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis serta diharapkan dapat memberi ilmu pemasaran, 

khususnya mengenai variable inovasi produk, sikap konsumen, citra merek, 

minat beli dan keputusan pembelian. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis: sebagai pembelajaran bagi penulis agar lebih memahami 

keputusan pembelian berdasarkan inovasi produk, citra merek, dan minat 

beli. Memahami sikap konsumen dalam membuat keputusan pembelian. 

Menjadi lebih mengetahui kendala dalam praktek pemasaran. 

b. Bagi perusahaan: penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan 

dalam memenuhi harapan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi dalam mengenai masalah yang dihadapi 

berkaitan dengan keputusan pembelian. Penelitian ini dapat membantu 

perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk, harga dan citra merek. 

 

 


	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
	Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
	untuk menyelesaikan jenjang pendidikan
	Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (1)
	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN
	BAB I : PENDAHULUAN
	BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
	Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
	Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (1)
	Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (2)
	Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (3)
	Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (4)
	Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (5)
	FULL MODEL
	FULL MODEL MODIFICATION
	Assessment of normality (Group number 1)
	Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
	Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
	Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (6)
	Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)
	Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model)
	Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)
	Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)
	Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)
	Covariances: (Group number 1 - Default model)


