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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dewasa ini mengarah pada persaingan ketat. 

Perusahaan dituntut untuk memiliki suatu keunikan tersendiri yang dapat 

memikat konsumen dalam mempertahankan atau merebut pangsa pasar yang 

ada. Tawaran produk saat ini sangatlah beragam dan banyak tak terkecuali 

untuk sepeda motor dengan berbagai merek, model, tipe, warna dan 

spesifikasi lainnya. Pilihan yang semakin banyak ini membuat konsumen 

dapat menentukan pilihannya akan suatu produk yang dapat memikat dan 

membuat konsumen tersebut membeli serta loyal terhadap produk tersebut. 

Konsumen saat ini tidak sembarangan dalam memilih produk termasuk 

produk sepeda motor, konsumen akan mempertimbankan berbagai hal dalam 

pembelian tersebut. Suprapti (2010) mengemukakan perilaku konsumen 

dalam membeli produk akan melelui tahapan proses yaitu pengumpulan 

informasi, evaluasi, pengaruh eksternal, karakteristik dan pengalaman masa 

lalu. Proses pemikiran dan pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen 

dapat membentuk perilaku minat beli. 

Minat beli merupakan suatu tahap penting yang harus diperhatikan oleh 

pemasar. Hal ini dikarenakan suatu kondisi yang mendahului sebelum 

individu mempertimbangkan atau membuat keputusan dalam memilih sebuah 

produk atau jasa. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus 

terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang 
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pada akhirnya  ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu (Pujadi, 2010). 

Sebelum menentukan produk apa yang akan dibeli untuk sebagian konsumen 

akan melihat dari mana asal produk atau country of origin tersebut 

diproduksi. 

Country of origin secara umum dianggap menjadi karakteristik suatu 

produk. Country of origin merupakan seluruh bentuk persepsi konsumen atas 

produk dari sebuah negara tertentu berdasarkan persepsi konsumen 

sebelumnya akan kelebihan dan kekurangan produksi dan pemasaran negara 

tersebut (Permana, 2013). Banyaknya produk asing yang beredar membuat 

konsumen di negara lain melakukan banyak evaluasi terhadap produk asing 

sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Kriteria evaluasi 

konsumen tidak hanya mengenai bentuk fisik dan kualitas produk saja. Salah 

satu evaluasi yang seringkali dipertanyakan oleh konsumen ialah tentang 

country of origin (negara asal produk). Salah satu aspek yang sering kali 

dijadikan acuan adalah dengan melihat brand image suatu produk.  

Brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap merek itu (Pradipta, 2012). Melalui suatu brand image konsumen 

akan bisa untuk mengenali suatu produk, mengevaluasi produk tersebut, 

mengurangi resiko pembelian akan suatu produk dan mendapatkan 

pengalaman dan kepuasan dari diferensiasi produk. Berdasarkan uraian diatas 

dapat disimpulkan bahwa brand image merupakan kesan yang muncul dalam 
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benak konsumen saat mereka memikirkan tentang suatu produk. Minat untuk 

membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh  perceived quality. 

Perceived quality merupakan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan bekaitan dengan apa 

yang diharapkan oleh pelanggan (Aaker, 2008). Persepsi seseorang dapat 

berbeda-beda dalam waktu yang sama, hal ini disebabkan karena adanya 

proses seleksi dari rangsangan yang ada. Dengan adanya merek dan persepsi 

kualitas yang baik menjadi dasar untuk mempengaruhi minat beli konsumen. 

Daya tarik desain produk menurut Kottler (2009) desain merupakan 

keunggulan produk yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk yang 

mendukung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Daya tarik desain produk 

dianggap sebagai penampilan sebuah produk yang mampu menarik perhatian 

konsumen. Desain produk juga sering diartikan sebagai alat manajemen untuk 

menterjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

sebelum menjadi rancangan yang nyata, yang akan diproduksi dan dijual 

untuk mengasilkan laba.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Kadek Pratita Yanthi dan I Made Jatra (2015) yang meneliti 

tentang pengaruh country of origin, brand image, perceived quality terhadap 

minat beli sepeda motor Honda Beat di kota Denpasar. Kemudian peneliti 

sekarang menambahkan satu variabel yaitu Daya tarik desain produk dan 

penelitian terdahulu objek penelitiannya di Kota Denpasar sedangkan 

penelitian selanjutnya yang akan dilakukan pada Mahasiswa Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi 
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dengan adanya penambahan satu variabel diharapkan penelitian ini akan lebih 

menarik. 

Salah satu sepeda motor yang diproduksi oleh Jepang adalah Honda. 

Honda mampu menarik minat beli konsumen karena kecanggihan teknologi 

yang digunakan, inovatif, lincah, dan penggunaan bahan bakar yang irit serta 

layanan purna jual yang baik. Konsumen akan teliti dalam mengevaluasi dari 

mana produk tersebut berasal. Variabel country of origin cenderung memiliki 

kesan tertentu terhadap suatu produk yang dihasilkan di suatu negara. 

Variabel brand image yang baik akan mempermudah masyarakat dalam 

mengenali suatu produk dan memungkinkan mereka untuk melakukan minat 

beli terhadap produk tersebut sehingga pada akhirnya perusahaan akan 

memperoleh laba yang lebih besar. Variabel perceived quality yang dirasakan 

oleh konsumen akan berpengaruh terhadap kesediaan konsumen tersebut 

untuk membeli sebuah produk. Variabel daya tarik desain produk, dalam 

membeli sebuah produk, konsumen tentunya akan mempertimbangkan 

beberapa hal sebelum memutuskan untuk membeli, salah satu hal yang 

dipertimbangkan adalah penampilan produk atau desain produk. Jika 

penampilan suatu produk mampu menarik minat konsumen, maka  konsumen 

akan lebih mungkin untuk membeli produk tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini mengambil judul tentang “ PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN, 

BRAND IMAGE, PERCEIVED QUALITY DAN DAYA TARIK DESAIN 

PRODUK TERHADAP MINAT BELI SEPEDA MOTOR HONDA 

BEAT PADA MAHASISWA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI 

DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO “. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh positif Country of origin terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto   ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif Brand image terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto ?  

3. Apakah terdapat pengaruh positif Perceived quality terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto ? 

4. Apakah terdapat pengaruh positif Daya tarik desain produk terhadap 

minat beli sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto ? 

5. Apakah terdapat pengaruh positif Country of origin, Brand image, 

Perceived quality dan Daya tarik desain produk terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin diketahui dalam 

peneliti Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Purwokertoan ini adalah : 

1. Menganalisis  pengaruh positif Country of origin terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.  

2. Menganalisis  pengaruh positif Brand image terhadap  minat beli sepeda 

motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

3. Menganalisis pengaruh positif Perceived quality terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

4. Menganalisis pengaruh positif Daya tarik desain produk terhadap minat 

beli sepeda motor Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

5. Menganalisis  pengaruh positif Country of origin, Brand image, Perceived 

quality dan Daya tarik desain produk terhadap minat beli sepeda motor 

Honda Beat pada Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.    
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai implementasi atas teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan dan menambah wawasan akan dunia bisnis terutama dibidang 

pemasaran khususnya mengenai pengaruh Country of origin, Brand image, 

Perceived quality Dan Daya tarik desain produk terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat. 

2. Bagi Ilmu Pemasaran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan teoritis dan melengkapi khasanah perpustakaan universitas 

Muhammadiyah Purwokerto terutama dalam hal melakukan minat beli 

sepeda motor Honda. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan 

pertimbangan maupun acuan bagi suatu perusahaan dalam melakukan atau 

merencanakan strategi pemasaran sehingga produk yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dapat terus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang 

sejenis. 

4. Bagi Konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

konsumen dalam pembelian sepeda motor.  
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