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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemasaran memiliki tujuan sebagai aktivitas yang sudah direncanakan 

yaitu untuk mempengaruhi pembeli atau calon pembeli supaya bersedia membeli 

produk perusahaan. Dalam mencapai tujuannya perusahaan berupaya untuk 

memahami konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen pemasar harus dapat 

mengetahui seleranya, dan cara pengambilan keputusan konsumen, selain itu juga 

untuk memenuhi keinginan konsumen supaya sesuai dengan produk yang 

ditawarkan, sangatlah penting melakukan penilaian keputusan konsumen dan 

membaca perilaku konsumen pada target pasar yang akan dituju.  

Di Indonesia banyak peluang untuk mencari keuntungan dalam membuka 

usaha. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang berkembang dan memiliki 

banyak penduduk sehingga ada beberapa perusahaan asing yang membuka cabang 

di Indonesia seperti perusahaan Elektronik, Otomotif, fashion hingga perusahaan 

jasa. 

Di Jakarta sepeda motor menjadi daya tarik untuk melakukan aktifitas 

sehari-hari. Berdasarkan data polda metro jaya tahun 2015 populasi sepeda motor 

di Jakarta terus-menerus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan 

bahwa mobilitas penumpang maupun barang di wilayah DKI Jakarta juga selalu 

meningkat. (Sumber : https://databoks.katadata.co.id) 

Pada dasarnya semakin tinggi persaingan yang terjadi, maka semakin 

banyak pula pilihan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian sebuah
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produk yang sesuai harapannya. Oleh karena itu bagi perusahaan harus 

memperhatikan apa yang melandasi konsumen dalam memilih produk. Menurut 

(Swastha dan Irawan, 2001) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang 

dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat 

keputusan membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Proses 

pengambilan keputusan pembelian yang ada dalam diri konsumen merupakan 

fenomena yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Dimana proses 

pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen yang 

melandasi suatu keputusan pembelian yang hendak dilakukan.  

Dalam persaingan industri sepeda motor di Indonesia, kebutuhan 

masyarakat akan sebuah alat transportasi yang nyaman, irit, cepat, efisien dan 

terjangkau menjadikan produk sepeda motor menjadi alat transportasi yang paling 

diminati oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Konsumen beranggapan 

bahwa produk sepeda motor adalah alat transportasi yang memiliki harga 

terjangkau dan mudah dalam perawatannya. Bagi masyarakat yang berpenghasilan 

rendah, sepeda motor menjadi harapan satu-satunya untuk dapat memiliki alat 

transportasi darat pribadi yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. 

Kualitas produk menjadi salah satu faktor terjadinya keputusan pembelian 

konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan harapannya. Menurut 

(Kotler, 2009), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri serta sifat barang 

dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan yang 

dinyatakan maupun yang tersirat. Sedangkan menurut (Tjiptono, 2008), kualitas 
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merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana 

keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai 

seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. Dapat 

disimpulkan bahwa  kualitas merupakan suatu produk dan jasa yang melalui 

beberapa tahapan proses dengan memperhitungkan nilai suatu produk dan jasa 

tanpa adanya kekurangan sedikitpun nilai suatu produk dan jasa, dan 

menghasilkan produk dan jasa sesuai harapan tinggi dari konsumen. 

Bagi produsen/perusahaan yang memproduksi sepeda motor juga harus 

memperhatikan harga produk yang dijualnya. (Doyle dan Saunders dalam Praharsi 

et.al. 2015) menemukan bukti empiris bahwa dengan cara  mengurangi harga 

maka akan meningkatkan ancaman ketika harganya akan dinaikkan.  Faktor lain 

yang menunjukkan bahwa konsumen juga mempertimbangkan harga yang lalu 

dan bentuk pengharapan pada harga di masa yang akan datang yang mungkin 

tidak optimal, apabila konsumen menunda pembelian di dalam mengantisipasi 

harga yang lebih rendah di masa mendatang. Namun penurunan harga pada merek 

berkualitas menyebabkan konsumen akan berpindah pada merek lain, akan tetapi 

penurunan harga pada merek yang berkualitas rendah tidak akan menyebabkan 

konsumen berpindah pada merek yang lain dengan kualitas yang sama.  

Untuk produsen/perusahaan sepeda motor bahwa promosi juga harus 

diperhatikan karna promosi adalah salah satu cara untuk melakukan penjualan 

sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan. Menurut (Swastha, 

2000)  promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang di 

buat untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-promosi-tujuan-dan-bentuk.html
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menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi merupakan usaha 

perusahaan  untuk menciptakan kesadaran, memberi tahukan membujuk dan 

mempengaruhi  konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang di 

tawarkan perusahaan.  

Produsen/perusahaan sepeda motor juga harus bertanggung jawab atas 

penjualan produknya kepada konsumen seperti memberikan layanan service gratis 

dan kemudahan untuk mendapatkan suku cadang. (Kotler P, 2002) 

mengatakan “Layanan purna jual adalah layanan yang diberikan perusahaan 

kepada seorang konsumen setelah terjadinya transaksi penjualan”. Sedangkan 

menurut (Hindle dan Thomas dalam Fandy Tjiptono, 2008) Layanan purna jual 

adalah suatu layanan yang disediakan oleh produsen kepada konsumen setelah 

konsumen tersebut membeli produk dari perusahaan tersebut.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan purna 

jual adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah penyerahan produk kepada 

konsumen atas pembeliannya, yang berlaku selama konsumen ada ikatan layanan 

atau hubungan dalam berbagai kegiatan layanan. 

Keputusan membeli yaitu salah satu komponen utama dari perilaku 

konsumen. Keputusan pembelian konsumen  yaitu  tahap  demi tahap  yang 

digunakan konsumen ketika membeli barang dan jasa (Lamb, 2008). Keputusan 

pembelian yaitu sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia 

untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya yg terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian 
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informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian dan 

tingkah laku setelah pembelian (Swastha, 2007). 

PT. Astra Honda Motor ( AHM ) telah memproduksi jutaan produknya 

dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 PT Astra Honda Motor 

memiliki kapasitas produksi 5.8 juta unit sepeda motor per-tahunnya, untuk 

permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu 

puncak prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian 

produksi ke 50 juta pada tahun 2015. Prestasi ini merupakan prestasi pertama 

yang yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia bahkan untuk 

tingkat ASEAN. (Sumber : www.astra-honda.com) 

Gambar 1.1. 

Grafik Penjualan Perbulan Sepeda Motor Anggota AISI Januari-September 

2017  

Sumber : http://www.aisi.or.id/ 
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AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia) yang bertugas untuk 

memberikan informasi penjualan sepeda motor kepada masyarakat indonesia. 

AISI beranggotakan 5 (Lima) anggota perusahaan yang memproduksi sepeda 

motor yaitu Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha dan TVS.  

Pada gambar 1.1. grafik penjualan sepeda motor dari bulan Januari sampai 

dengan bulan September 2017 bahwa sepeda motor merek Honda sangat 

mendominasi penjualan dari bulan Januari sampai bulan September 2017. 

Berikutnya yang selalu diikuti pada posisi kedua adalah Yamaha yang dapat 

dilihat grafik batang berwarna biru tua. Terlihat bahwa jauh beda tingginya. 

Sedangkan Suzuki, Kawasaki, dan TVS terlihat sangat jauh perbedaannya 

dibandingkan dengan Honda dan Yamaha. Ini karena Honda dan Yamaha produk-

produknya hampir selalu bermain diangka puluhan ribu sampai ratusan ribu unit. 

Sedangkan yang lain menyentuh angka 10.000 unit pun belum pernah sampai.  

Bagi perusahaan automotif PT. Astra Honda Motor ( AHM ) tidak boleh 

bangga terlebih dahulu dengan jumlah penjualan sepeda motor terbanyak. Oleh 

karena harus diperhatikan lagi beberapa faktor yang menjadi sebuah keputusan 

pembelian konsumen yaitu kualitas produk, harga, promosi dan layanan purna 

jual.  

Dalam Al-Qur’an sebagai sumber anjuran bagi umat Islam, dalam hal ini 

mengemukakan adanya anjuran untuk mencapai suatu keputusan yang adil dan 

jujur berdasarkan apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Dalam Al-

Qur’an Allah SWT berfirman:  
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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl(16):90) 

 

Berdasarkan pemaparan ayat diatas bahwa Allah SWT memerintahkan diri 

kita untuk berperilaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum 

kerabat, dan kita tidak boleh melakukan perbuatan keji yang dapat menimbulkan 

permusuhan. Begitu pun nampak jelas bahwa islam memperhatikan bersikap adil 

dalam melakukan penjualan serta setelah penjualan begitu penting. 

Oleh karena itu latar belakang tersebut mengenai kualitas produk, harga, 

promosi dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian konsumen maka 

penulis tertarik untuk mengambil judul : “PENGARUH KUALITAS PRODUK, 

HARGA, PROMOSI DAN LAYANAN PURNA JUAL TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN TERHADAP SEPEDA MOTOR MEREK 

HONDA SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM ( 

Studi Pada Pemilik Sepeda Motor Honda di Wilayah Jakarta Utara 

Kecamatan Koja )” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahannya dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan Koja ? 

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan Koja ? 

3. Bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan Koja ? 

4. Bagaimana pengaruh layanan purna jual terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan Koja ? 

5. Bagaimana pengaruh kualitas produk, harga, promosi dan layanan 

purna jual terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di 

Jakarta Utara Kecamatan Koja ? 

6. Bagaimana pengaruh kualitas produk, harga, promosi dan layanan 

purna jual terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di 

Jakarta Utara Kecamatan Koja menurut sudut pandang Islam ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan 

Koja. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan Koja. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan Koja. 
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4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh layanan purna jual terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan 

Koja. 

5. Untuk mengatahui sejauh mana pengaruh kualitas produk, harga, 

promosi dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda di Jakarta Utara Kecamatan Koja. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, promosi dan 

layanan purna jual terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda 

di Jakarta Utara Kecamatan Koja.menurut sudut pandang Islam. 

1.4. Manfaat 

1. Bagi penulis 

Dengan penelitian ini maka penulis dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman, wawasan dan pengembangan diri dalam aplikasi ilmu yang 

telah didapat, khususnya kejelasan penerapan ilmu tentang kualitas 

produk, harga, promosi dan Layanan Purna Jual  dalam satu bidang 

pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Dengan melakukan penelitian ini pun penulis dapat mengerti 

bagaimana perbandingan antara teori-teori pemasaran yang telah didapat 

dalam perkuliahan selama ini dengan praktek dunia nyata pada sebuah 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk 

menyusun kebijaksanaan dan keputusan manajer perusahaan dalam bidang 
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Produksi, harga, promosi dan pelayanan serta dapat menghadapi masalah-

masalah yang berhubugan dengan kualitas produk, harga, promosi dan 

Layanan Purna Jual dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

3. Bagi Akademisi 

Memperkaya ilmu strategi pemasaran khususnya yang berkaitan 

dengan pengaruh kualitas produk, harga, promosi dan Layanan Purna Jual 

terhadap keputusan pembelian kosnumen dan juga Penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan maupun referensi untuk 

melakukan penelitian lainnya yang lebih mendalam. 


