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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketatnya persaingan dalam dunia usaha menuntut setiap perusahaan 

merumuskan strategi yang  jitu guna memenangkan persaingan demi menjaga 

eksistensinya sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan keuntungan. 

Tanpa strategi yang jitu perusahaan tidak akan dapat bertahan karena seiring 

waktu kompetitor akan muncul bersama dengan permintaan konsumen yang 

kian meningkat. Perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat serta 

beragamnya aktivitas kerja setiap orang memungkinkan segala aktivitas 

tersebut harus dilakukan secara cepat. Salah satu faktor untuk mendorong 

melakukan pekerjaan secara cepat dibutuhkan sarana pendukung yaitu alat 

transportasi. 

Transportasi merupakan alat yang berguna untuk memindahkan barang 

atau orang dalam kuantitas tertentu, ke suatu tempat tertentu, dalam jangka 

waktu tertentu (Tjiptono, 2007:204). Kebutuhan akan alat transportasi dewasa 

ini telah menjadi kebutuhan primer. Dibanding dengan alat transportasi 

umum, sebagian besar orang memilih untuk menggunakan alat transportasi 

pribadi terutama sepeda motor. Alat transportasi yang praktis manakala 

digunakan untuk melewati kemacetan baik dalam kota maupun luar kota 

sekaligus bahan bakar yang efisien. 

Keinginan konsumen dimasa yang modern ini menjadikan produsen 

sepeda motor berlombalomba menciptakan aneka jenis varian sepeda motor 
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guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat transportasi, sehingga dapat 

dilihat berbagai jenis sepeda motor dari berbagai merek bermunculan. Hal 

tersebut mendorong produsen kendaraan sepeda motor memunculkan 

keunikan dan kelebihan untuk menarik keputusan pembelian konsumen 

meliputi tipe, model, warna serta spesifikasi yang terbaru. 

Salah satu perusahaan besar yaitu PT ASTRA yang meluncurkan 

produk Honda menurut data prosentase penjualan AISI (Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia) yang dirilis Juli 2017 Honda telah menjual motor 

74,97% dari prosentase keseluruhan (www.googleweblight.com). Honda 

merupakan salah satu merek kendaraan bermotor dari Jepang yang sudah 

puluhan tahun hadir di Indonesia dengan menawarkan kualitas terbaik di 

dunia, dan menjadi salah satu merek terlasir. Banyak faktor yang 

menyebabkan Honda menjadi merek yang begitu diminati, selain dikenal 

dengan mesinnya yang awet dan bandel harga jual Honda tidak turun 

terlampau jauh dari harga beli. 

Beragamnya kebutuhan masyarakat akan alat transportasi pun membuat 

industri sepeda motor terus berinovasi hingga akhirnya lahir jenis sepeda 

motor bertrasmisi otomatis yang kemudian dikenal dengan  motor matik. 

Motor matik yang beredar dipasaran sepintas terlihat mirip antara satu dengan 

yang lain, namun jika diperhatikan secara lebih mendetail maka ditemukan 

perbedaan-perbedaan yang sangat berarti dan hal ini menunjukan bahwa 

masing-masing produsen sepeda motor memiliki pandangan tersendiri 
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mengenai kualitas dan fitur tertentu yang diprediksikan mampu memuaskan 

kebutuhan konsumen. 

Tidak ingin kalah dengan produsen lain ditengah persaingan produk 

sepeda motor bertrasmisi otomatis yang semakin komperatif dari waktu ke 

waktu, Honda mengeluarkan produk dengan segmen motor bertrasmisi 

otomatis untuk memuaskan konsumen yaitu Honda Vario yang merupakan 

mengutamakan kepraktisan serta dilengkapi dengan teknologi dari segi 

keamanan, disamping itu juga dikenal sebagai motor matik yang memiliki 

konsumsi bahan bakar yang efisien. Honda Vario merupakan motor matik 

pertama yang diproduksi Honda dengan beberapa keunggulan yang belum 

dimiliki kompetitor merek lain seperti kunci pengaman ganda, sistem bahan 

bakar injeksi dan standar otomatis. 

Adanya berbagai kelebihan dari Honda Vario ternyata diikuti oleh 

perkembangan penjualan dipasaran. Berdasarkan dari data Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia (AISI) terhadap penjualan yang signifikan pada 

bulan Januari hinga bulan Juni 2017 yaitu sebesar 207.235 unit 

(www.googleweblight.com). Honda Vario lebih unggul dibandingkan dengan 

motor matik lainnya yang di keluarkan oleh Honda.  

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi 

atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Keller, 

2009:240). Tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian 

dipengaruhi oleh stimulus (ransangan). Dengan perkataan lain, apakah 

seseorang merasa terlibat atau tidak terhadap suatu produk ditentukan apakah 

Analisis Pengaruh Country of Origin..., Rofiqoh Herawati,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2018

http://www.googleweblight.com/


 

4 
 

dia merasa penting atau tidak dalam pengambilan keputusan pembelian 

produk atau jasa. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa konsumen yang 

mempunyai keterlibatan tinggi dalam pembelian suatu produk atau jasa, dan 

ada juga konsumen yang mempunyai keterlibatan yang rendah atas pembelian 

suatu produk atau jasa (Sutisna, 2003:11). 

Diantara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian,  penelitian ini menganalisis keputusan pembelian tersebut melalui  

variabel country of origin atau negara asal adalah asosiasi dan kepercayan 

mental yang dipicu oleh sebuah negara (Kotler dan Keller, 2009:338). 

Sebelum menentukan produk apa yang akan dibeli untuk sebagian konsumen 

melihat dari mana asal produk tersebut diproduksi. Country of origin secara 

umum dianggap menjadi karakteristik suatu produk. Country of origin suatu 

produk akan menimbulkan persepsi kualitas akan baik buruknya suatu 

produk. Pemasar global tahu bahwa pembeli mempunyai sikap dan 

kepercayaan berbeda tentang merek atau produk dari berbagai negara atau 

yang disebut country of origin persepsi negara asal ini dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan konsumen secara langsung dan tidak langsung 

(Kotler, 2009:338). Konsumen cenderung memiliki kesan tertentu terhadap 

suatu produk yang dihasilkan disuatu negara. 

Faktor lain yang menyebabkan Honda menjadi yang terbaik adalah 

brand image atau citra merek yang sangat dipelihara dengan baik sehingga 

menarik pelanggan baru dan dapat meningkatkan keputusan pembelian yang 

ada. Adapula persepsi lain Brand image yaitu tentang merek yang merupakan 

refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut 
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(Ferrianadewi, 2008). Brand image merupakan seperangkat keyakinan, ide, 

kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu merek (Simamora, 2004:124). 

Produk yang memilki merek yang baik cenderung akan lebih mudah diterima 

oleh konsumen. Citra merupakan keseluruhan persepsi terhadap produk atau 

merek itu (Sutisna, 2003:83). 

Keputusan untuk membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh 

perceived quality yang berartipersepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk jasa layanan yang berkaitan dengan 

maksud yang diharapkan pelanggan. Perceived quality merupakan persepsi 

dari pelanggan (Aaker dalam rangkuti, 2004:41). Adapula pengertian lain  

perceived quality merupakan penilaian konsumen terhadap kualitas produk 

secara keseluruhan berkenaan dengan karakteristik produk yang diharapkan 

(Simamora, 2004:101). Semakin tinggi nilai yang diperoleh oleh konsumen 

maka keputusan pembelian produk tersebut juga semakin tinggi. Maka 

perceived quality memiliki indikator yaitu kualitas produk, kinerja, 

karakteristik, kesesuaian, keandalan, ketahanan dan pelayanan (Simamora  

dalam Elvi, 2010:34). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa artikel yang 

peneliti ambil dari artikel yang pertama merupakan penelitian oleh Suria, 

Kusumawati dan Pangestuti (2016) dalam artikel ini dinyatakan country of 

origin berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artikel yang kedua ditulis 

oleh Pratiwi (2016) dalam artikel ini dinyatakan brand image berpengaruh 

secara langsung terhadap keputusan pembelian. Artikel yang ketiga ditulis 
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oleh Saputro, Paramita, dan Warso (2016) dalam artikel ini dinyatakan 

perceived quality berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selain 

hal tersebut pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 

mahasiswa di kota Purwokerto. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini 

mengambiljudul “Analisis Pengaruh Country of Origin, Brand Image, dan 

Perceived Quality terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario 

di Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan 

penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:  

1. Apakah country of origin, brand image, dan perceived quality berpengaruh 

signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian? 

2. Apakah country of origin berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian?  

3. Apakah brand image berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian ? 

4. Apakah perceived quality berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penilaian yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisi pengaruh secara simultan dari variabel country of 

origin, brand image dan perceived quality terhadap pengambilan 

keputusan pembelian. 

b. Untuk menganalisi pengaruh secara parsial dari variabel country of 

origin terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

c. Untuk menganalisi pengaruh secara parsial dari variabel brand image 

terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

d. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial dari variabel perceived 

quality terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas,peneliti ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Merupakan suatu saran untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan, terutama di bidang pemasaran khususnya mengenai 

faktorfaktor yang mempengaruhi country of origin, brand image dan 

perceived quality terhadap keputusan pembelian itu penting. Peneliti 

juga menjadi salah satu satu syarat gelar sarjana S1. 
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b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya 

persaingan country of origin, brand image dan perceived quality untuk 

meningkatkan daya tarik konsumen pada produk. 

c. Bagi Konsumen 

Penelitian ini bisa menjadi referensi dan menambah wawasan 

bagi konsumen Honda dalam memilih keputusan pembelian Alat 

transpotasi roda dua. 
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