
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada masa sekarang yang serba modern ini berbelanja online kini 

sudah menjadi trend terbaru dalam alternatif masyarakat Indonesia untuk 

melakukan pembelian barang maupun jasa. Perkembangan Online Shop atau 

toko online melalui media internet sudah lama berkembang di Indonesia, 

bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. Banyaknya beragam 

kemudahan dalam berbelanja dan bermacam-macam jenis produk yang 

ditawarkan, membuat masyarakat indonesia menjadikan Online Shop sebagai 

salah satu “tempat berbelanja” baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini 

membuat banyak penjual Online Shop menawarkan produknya dengan 

berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja, mereka memanfaatkan 

keadaan dimana Online Shop saat ini sedang diminati oleh masyarakat 

Indonesia sampai saat ini. 

Menjamurnya Online Shop membuka peluang usaha dalam berbagai 

bidang produk di internet yang banyak membidik kalangan remaja sebagai 

konsumennya. Keunggulan bisnis Online Shop selain mudah dalam 

melakukan promosi, juga sangat efisien karena hanya membutuhkan biaya 

berlangganan internet untuk dapat menjalankan bisnisnya. Perkembangan 

bisnis melalui media internet semakin hari semakin meningkat, seiring dengan 

meningkatnya pengguna internet di dunia terutama di Indonesia. Menurut 
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lembaga riset pasar e-Marketer, populasi netter Tanah air mencapai 83,7 juta 

orang pada tahun 2014, pada tahun 2017, e-Marketer memperkirakan netter 

Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat 

ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. 

(www.kominfo.go.id). Media internet telah menjadi salah satu sarana promosi 

produk yang memiliki prospek sangat baik saat ini, melalui media internet 

penjual dapat menjangkau konsumen secara luas. Konsumen yang berbelanja 

online merasakan manfaat yang lebih dari internet dan umumnya mereka 

membandingkan antara manfaat yang dirasakan dengan saluran belanja. 

Disamping kemudahan dalam mencari informasi tentang produk, harga, 

pemilihan atau ketersediaan produk, kesenangan, layanan konsumen, dan 

pemilihan pengecer yang luas merupakan alasan kosumen memilih belanja 

online. Kelebihan dari Online Shop inilah yang menyebabkan bisnis online 

menjadi tren. Salah satu yang mempengaruhi pembelian di online shop juga 

bisa disebabkan karena kesadaran merek. Pelanggan biasanya akan cenderung 

memilih merek yang sudah terkenal, karena bisa dipertanggungjawabkan 

kualitasnya. 

Kesadaran merek adalah kekuatan keberadaan sebuah merek dalam 

pikiran pelanggan menurut Aaker, 1996(dalam Albert 2014). Kekuatan merek 

di tunjukan oleh kemampuan pelanggan mengenal dan mengingat sebuah 

merek. Kesadaran merek dapat membantu mengkaitkan merek dengan asosiasi 

yang diharapkan oleh perusahaan, menciptakan familiarity pelanggan pada 

merek, dan menunjukan komitmen kepada pelanggannya. Tingkat kesadaran 
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merek berkisar dari tingkat recognize the brand yaitu pelanggan dapat 

mengenal suatu merek, sampai pada tingkat dimana merek menjadi dominant 

brand recalled, merek sebagai satu-satunya yang diingat dan menjadi identitas 

kategori produk. Saat pengambilan keputusan pembelian konsumen dilakukan, 

kesadaran merek memegang peran penting. Pelanggan cenderung membeli 

merek yang sudah dikenal karena mereka merasa aman dengan sesuatu yang 

dikenal dan beranggapan merek yang sudah dikenal kemungkinan dapat di 

handalkan, dan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan menurut Aaker, 

1996 (dalam Albert 2014). Selain kesadaran merek, presepsi yang dimiliki 

konsumen tentang suatu produk dapat menjadi hal yang mempengaruhi 

pembelian. 

Persepsi merupakan proses dimana kita memilih, mengatur, dan 

menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang 

berarti. Point utamanya bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada 

rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang 

mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita (Kotler dan Keller, 2009). 

Adapun selain kesadaran merek dan presepsi seseorang, terdapat motivasi 

yang merupakan hal pendorong seseorang untuk membeli suatu produk, dan 

dimana mereka akan membeli. 

Seperti pengertian motivasi sendiri merupakan dorongan yang muncul 

dari dalam diri atau dari luar diri (lingkungan) yang menjadi faktor penggerak 

ke arah tujuan yang ingin dicapai (Sangadji dan Sopiah, 2013). Terkait dengan 

konsumen, motivasi bisa diartikan sebagai suatu dorongan yang menggerakan 
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konsumen untuk memutuskan bertindak kearah pencapaian tujuan, yaitu 

memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa jurnal, 

diantaranya penelitian dari Arthur Adilang dkk dengan judul “ Persepsi, sikap, 

dan motivasi hedonis terhadap keputusan pembelian produk fashion secara 

online, kemudian ada  penelitian dari Soebianto yang berjudul “ Analisis 

Pengaruh Faktor-Faktor Brand Equity Sepeda Motor Merek Honda Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Konsumen Di Kota Bandung”, kemudian ada 

penelitian dari Aditya dkk dengan judul “Pengaruh Motivasi Dan Persepsi 

Konsumen Terhadap Keputusan Tiket Pesawat (Survey Pada Konsumen 

Terminal Tiket Malang). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel penelitian dan objek penelitian. Untuk 

penelitian terdahulu variabel x yaitu persepsi, sikap, dan motivasi hedonis 

terhadap keputusan pembelian produk fashion secara online, sedangkan untuk 

penelitian ini saya mengganti variabel sikap dan motivasi hedonis dengan 

variabel kesadaran merek dan motivasi konsumen. Untuk variabel y tidak 

hanya pembelian produk fashion secara online, tetapi pembelian semua 

produk secara online. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “PENGARUH KESADARAN MEREK, PERSEPSI, 

DAN MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN 
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PEMBELIAN SECARA ONLINE STUDI PADA MAHASISWA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diajukan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah Kesadaran Merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen secara online? 

2. Apakah Persepsi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen secara online? 

3. Apakah Motivasi Konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen secara online? 

4. Apakah Kesadaran Merek, Persepsi, dan Motivasi Konsumen secara 

simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen secara 

online? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: 

1. Mengetahui pengaruh Kesadaran Merek secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen secara online. 

2. Mengetahui pengaruh Persepsi secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen secara online. 
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3. Mengetahui pengaruh Motivasi Konsumen secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen secara online. 

4. Mengetahui pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi dan Motivasi Konsumen 

secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen secara online. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Sebagai sarana pembelajaran dan memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan terutama di bidang pemasaran khususnya mengenai perilaku 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dan bahan 

perbandingan antara teori yang didapat dalam perkuliahan. Penelitian ini 

juga menjadi salah satu syarat memperoleh gelar S1. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya 

pengaruh kesadaran merek, persepsi, dan motivasi konsumen terhadap 

keputusan pembelian konsumen secara online. 

3. Bagi kalangan akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan literatur manajemen pemasaran dan dapat juga digunakan 

sebagai referensi dan acuan yang dipakai untuk penelitian lebih lanjut. 

4. Bagi Konsumen 
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Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan konsumen 

dalam memilih sebuah produk untuk melakukan pembelian secara online. 
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