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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Alat transportasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi 

masyarakat. Alat transportasi yang modern mampu menunjang seluruh aktifitas 

masyarakat baik di darat, laut maupun udara. Salah satu alat transportasi yang 

sering digunakan masyarakat untuk perjalanan sehari-hari adalah transportasi 

darat seperti sepeda motor. Selain karena harganya terjangkau, sepeda motor 

dapat di gunakan untuk menempuh jarak yang jauh dan terasa nyaman 

digunakan dijalan yang ramai yang menjadi permasalahan dibeberapa kota 

besar. Merek sepeda motor yang cukup di minati masyarakat tersebut antara lain 

sepeda motor merek Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS dan Yamaha.  

Berikut tabel 1.1 menjelaskan data penjualan sepeda motor dari tahun 

2013-2015 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Sepeda Motor  

Tahun Honda Kawasaki Suzuki TVS Yamaha 

2013   4.700.871  153.807  400.675  19.865  2.495.796 

2014   5.055.510  165.231  275.184  22.144  2.390.902 

2015   4.453.888  115.008  109.882    2.747  1.798.630 

Total 14.210.269  434.046  785.741    44.756 6.685.328 

Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia) 
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Tabel 1.1 Menunjukkan jenis sepeda motor yang paling diminati oleh 

masyarakat yaitu sepeda motor dengan merek Honda dengan total nilai 

penjualan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar 14.210.269 unit, 

Kawasaki sebesar 434.036 unit, Suzuki sebesar 785.741 unit, TVS sebesar 

44.756 unit dan Yamaha sebesar 6.685.328 unit. Sehingga dapat diketahui 

bahwa sepeda motor merek Honda paling diminati oleh masyarakat diantara para 

pesaingnya. 

 Banyaknya permintaan pasar akan sepeda motor yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat membuat perusahaan terus berlomba-lomba untuk 

menciptakan inovasi baru bagi sepeda motor produksinya. Inovasi tersebut 

dilakukan dari segi desain, model kualitas, serta harga yang cukup bersaing. 

Perusahaan selalu berusaha mengeluarkan desain maupun model sepeda motor 

baru pada setiap tahunnya agar menarik minat masyarakat  untuk membelinya. 

Perusahaan tentunya juga melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada 

konsumen tentang sepeda motor yang diinginkan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan kepuasan konsumen yang membeli sepeda motor produksinya.  

Salah satu perusahaan yang terus melakukan inovasi adalah Astra Motor 

yang memproduksi sepeda motor merek Honda. Banyak sekali jenis sepeda 

motor yang digunakan masyarakat dengan merek Honda, mulai dari sepeda 

motor bebek hingga bermunculan sepeda motor matic.  

Berikut tabel 1.2 memperlihatkan data penjualan dari sepeda motor sport, 

bebek dan matic sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Data Penjualan Sepeda Motor Honda 

 

Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia) 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jenis sepeda motor matic Honda sangat 

digemari oleh masyarakat dibandingkan dengan jenis sepeda motor Honda 

bebek dan sport, terlihat dari total penjualan dari tahun 2013 sampai dengan 

2015 sepeda motor matic Honda terjual 10.460.676 unit. 

Bagi sebagian masyarakat sepeda motor dengan merek Honda sudah 

memiliki keunggulan tersendiri sehingga ketika mereka memutuskan untuk 

membeli sepeda motor mereka akan menyebut merek Honda walaupun dalam 

kenyataannya mereka juga bisa saja membeli merek lain. Masyarakat pada 

umumnya memilih sepeda motor didasarkan pada harga sepeda motor tersebut, 

tetapi tidak jarang masyarakat juga memperhatikan kualitas serta model sepeda 

motor yang ditawarkan. Sehingga sebagian masyarakat tetap rela mengeluarkan 

biaya yang lebih banyak untuk mendapatkan sepeda motor yang sesuai dengan 

keinginannya baik dari segi bentuk, model serta kualitas sepeda motor. Namun 

seiring berkembangnya jaman dan kesadaran masyarakat tentang sebuah produk 

Tahun Sport Bebek Matic 

2013    462.212    876.725   3.361.934  

2014   585.376    971.853 3.498.281 

2015   256.931   596.496         3.600.461  

TOTAL      1.304.519     2.445.074            10.460.676     
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yang akan dibeli, membuat masyarakat tidak hanya melihat sebuah produk 

khususnya produk sepeda motor hanya dari segi harga atau kualitas saja. Saat ini 

masyarakat sudah mulai melihat sisi motivasi, persepsi maupun sikap konsumen 

untuk membeli sepeda motor tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Analisis 

Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Matic Honda di Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan replikasi 

dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra dan Samuel (2013) 

dengan judul Analisa Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Xenia di Sidoarjo”. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana 

penelitian kali ini mengambil objek konsumen sepeda motor matic Honda yang 

berada di Yogyakarta.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai konsep analisis pengaruh motivasi, 

persepsi, sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic 

Honda di Yogyakarta, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi, persepsi dan sikap konsumen secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di Yogyakarta? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda di Yogyakarta? 

3. Apakah persepsi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda di Yogyakarta? 

4. Apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor matic Honda di Yogyakarta? 

C. Tujuan 

1. Menganalisis pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

3. Menganalisis pengaruh persepsi terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda di Yogyakarta. 

4. Menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tambahan 

referensi serta wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

pemasaran khususnya keputusan pembelian, motivasi, persepsi serta sikap 

konsumen, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian  

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan informasi bagi perusahaan Astra Motor yang 

ada di Yogyakarta yang memasarkan sepeda motor dengan merek dagang 

Honda, tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merancang 

pemasaran sepeda motor matic Honda. 

 


