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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Industri merupakan kumpulan perusahaan sejenis. Perusahaan adalah 

unit produksi yang bergerak dalam bidang tertentu. Bidang ini dapat 

merupakan bidang pertanian, bidang pengolahan dan bidang jasa 

(Djojodipuro, 1994 dalam BAPPEDA Kabupaten Purbalingga, 2015). 

Hadirnya industri memberikan pengaruh positif dalam menciptakan 

keanekaragaman ekonomi dan menciptakaan lapangan baru yang dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Di era globalisasi seperti saat ini, perkembangan bisnis terjadi dengan 

pesat. Pertumbuhan beragam bisnis terjadi di mana-mana. Jumlah merek dan 

produk yang beraneka ragam menjadikan persaingan pasar semakin ketat. 

Setiap konsumen memiliki banyak ragam pilihan produk atau merek yang 

mereka inginkan untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-

masing. Ketatnya persaingan membuat setiap pelaku bisnis dituntut untuk 

mengeluarkan segala kemampuan yang mereka miliki agar dapat bersaing di 

pasar.  

Perkembangan home industri knalpot yang bergerak dalam produksi 

knalpot di Purbalingga terus meningkat seiring dengan pasar yang kian 

meluas. Selain menjangkau seluruh kota di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, 

knalpot Purbalingga juga diekspor ke Eropa. Kepala Bidang Perindustrian 

pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) 
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Purbalingga Agus Purhadi Satyo mengatakan pada 2010, nilai produksinya 

baru sekitar 40 miliar, namun nilainya terus meningkat hingga mencapai 81,4 

miliar pada 2014. adapun nilai investasi sebesar Rp. 3.5 miliar sementara 

pada tahun 2015 hingga bulan mei, nilai produksi lebih dari Rp. 43,8 Miliar. 

Home  industri  knalpot  DRC merupakan salah satu home  industri   

knalpot di Purbalingga yang sudah berdiri lebih dari 25 tahun mempunyai 

nama besar  dikalangan  otomotif  khusunya  ajang  balap motor drag dengan 

jumlah karyawan mencapai 30 orang. DRC satu-satunya home indsutri 

knalpot di Purbalingga  yang berani mensponsori ajang balap drag sejak  

tahun  2000  sampai  terakhir  pada  tahun  2015. Pada tahun 2004 sampai  

2005  DRC  juga  pernah  dikontrak oleh perusahaan  mobil  mewah asal 

Jerman yaitu Mercedes Benz untuk membuatkan kanlpot. Seiring 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dalam industri otomotif, 

knalpot DRC Purbalingga bekerja ekstra untuk dapat bersaing dengan 

produsen knalpot lain. Dengan semakin banyaknya pesaing dalam industri 

knalpot dapat mempengaruhi penjualan produk knalpot DRC menjadi 

menurun apabila manajemen tidak dapat benar-benar memperhatikan 

keinginan konsumen.  Produsen knalpot DRC Purbalingga dituntut untuk 

dapat berinovasi dan mengembangkan teknologi serta mengetahui pola 

pembelian, khususnya konsumen knalpot guna dapat bersaing ketat 

mendapatkan hati para konsumen agar benar-benar dapat mengetahui faktor-

faktor dalam menentukan keputusan pembelian antara lain, motivasi 

konsumen, persepsi konsumen dan sikap konsumen.  
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Menurut Setiadi, (2003), dalam Tomponu, (2014) mendefinisikan 

motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna 

mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi pada diri seseorang akan 

menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk 

mencapai sasaran kepuasan.  Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh kebutuhan 

konsumen sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan 

(state of tension) antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesunguhnya 

dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Penelitian terkait 

pengaruh motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian sudah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tompuno, 

(2014), Mantik, (2015) dan Steffi, (2015) memperoleh hasil bahwa motivasi 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Persepsi konsumen didefinisikan sebagai proses yang digunakan 

individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka 

memberikan makna kepada lingkungan mereka Tomponu, (2014). Misalnya, 

dimungkinkan bahwa semua konsumen terhadap produk dan perusahaan 

tertentu memandang bahwa produk dan perusahaan tersebut bagus dan 

berkualitas tinggi. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

peran persepsi suatu gambaran respon dari konsumen terhadap produk yang 

telah dibeli, baik itu memandang secara positif maupun secara negatif. 
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Penelitian terkait persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Tomponu, (2014), dan Adilang dkk, (2014) memperoleh hasil bahwa persepsi 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Menurut Azwar (2005), dalam Tomponu, (2014) Sikap konsumen 

adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang 

lain, objek, atau isu. sikap konsumen dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian,  sikap konsumen merupakan evaluasi dan penilaian konsumen 

terhadap produk yang dibeli baik itu respon positif ataupun negatif, sehingga 

produsen harus dapat menjaga produk yang dihasilkan agar tetap dapat 

memperoleh penilaian positif dari konsumen. Penelitian terkait pengaruh 

sikap konsumen terhadap keputusan pembelian, diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Retor, (2014) dan Dewi dkk, (2017) memperoleh hasil bahwa 

sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang dilakukan 

oleh Merna M.M Tompunu (2014) yang berjudul “Pengaruh Motivasi 

Konsumen, Persepsi Pembelajaran dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian Kentucky Fried Chiken (KFC) Bahu Mall Manado”, perbedaan 

penelitian terdahulu dan yang akan dikembangkan adalah peneliti mengganti 

variabel Persepsi pembelajaran menjadi Persepsi konsumen, lalu peneliti 

menggunakan objek penelitian Knalpot DRC Purbalingga agar hasil 

penelitian terkait variabel yang akan diteliti dapat digeneralisasikan secara 
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umum, bukan hanya dapat berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Kuntucy Fried Chiken (KFC) Bahu Mall Manado saja.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi peneliti tertarik 

untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen knalpot DCR Purbalingga, dalam hal ini peneliti 

mengankat variabel Motivasi Konsumen, Persepsi Konsumen dan Sikap 

Konsumen. Maka dari itu peneliti mengambil judul PENGARUH 

MOTIVASI KONSUMEN, PERSEPSI KONSUMEN, SIKAP 

KONSUMEN, TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MERK 

KNALPOT DRC  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi konsumen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian knalpot DRC ? 

2. Apakah persepsi konsumen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian knalpot DRC ? 

3. Apakah sikap konsumen  berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian  knalpot DRC? 

4. Apakah motivasi konsumen, persepsi konsumen dan sikap konsumen 

secara simultan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

keputusan pembelian knalpot DRC? 
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C. Tujuan Dan Manfat  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi konsumen secara parsial terhadap 

keputusan pembelian knalpot DRC? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Konsumen secara parsial terhadap 

Keputusan pembelian knalpot DRC ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Sikap konsumen secara parsial terhadap 

Keputusan pembelian knalpot DRC? 

4. Untuk mengetahui Pengaruh Motivasi konsumen, Persepsi konsumen dan 

Sikap konsumen secara simultan terhadap Keputusan pembelian knalpot 

DRC? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Industri Knalpot DRC Purbalingga 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan acuan 

bagi pihak manajemen Knalpot DRC Purbalingga dalam merumuskan 

strategi pemasaran agar konsumen dapat melakukan keputusan pembelian 

produk knalpot DRC Purbalingga. 

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa maupun 

mahasiswi di Universitas Muhammmadiyah Purwokerto untuk sebagai 

referensi dan acuan penelitian skripsinya. 
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3. Bagi Peneliti 

Sebagai acuan terutama penelitian ini yang berkaitan dengan 

kepuasan konsumen untuk memperluas ilmu pengetahuan secara praktek 

dan menambah wawasan akan di dunia pemasaran yang merupakan salah 

satu syarat wajib untuk menjadi gelar sarjana manajemen. 
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