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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cepat dan 

pesat. Keadaan tersebut menjadikan kondisi persaingan bisnis semakin ketat. 

Dalam era perkembangan zaman yang semakin cepat dan batas yang semakin tipis 

membuat manusia menuntut untuk diperhatikan lebih customized (Kotler & 

Keller, 2015). Terlebih lagi dalam hal pemenuhan kebutuhan  konsumen sekarang 

yang  cenderung lebih individualis dan menuntut sesuatu yang lebih bersifat 

pribadi atau personal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan dituntut 

mampu memahami keinginan dan kebutuhan konsumen agar tetap survive. Di 

terima tidaknya produk yang dijual sangat bergantung pada persepsi konsumen 

atas produk tersebut (Kotler dan Keller, 2015). Jika konsumen merasa produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya pasti konsumen akan 

membeli produk tersebut (Kotler dan Amstrong, 2013). 

 Salah satu industri yang mengalami persaingan sangat ketat adalah  

industri otomotif,  khususnya persaingan pada industri mobil. Setiap Agen 

pemegang merek ( APM ) terus berusaha meningkatkan kualitas produk yang 

lebih baik, lebih efisien bahan bakar dan ramah lingkungan,  harga yang 

kompetitif dan promosi yang gencar dan sistematis, agar produk yang dijualnya 

dapat menarik minat beli konsumen. Salah satu APM yang gencar mengeluarkan 

produk baru adalah PT Honda Prospek Motor, pada tahun 2014 awal, HPM 

meluncurkan Brio LCGC, disusul pertengahan tahun 2014 dengan Honda 
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Mobilio, dan pada pertengahan tahun 2015 Honda kembali meluncurkan Honda 

HRV.   

Produk-produk baru yang di pasarkan oleh PT Honda Prospek Motor 

mampu menarik minat konsumen untuk membeli mobil-mobil tersebut. 

Keberhasilan produk-produk  tersebut di atas membuat market share PT.Honda 

Prospek Motor meningkat dan  bisa melewati Suzuki yang menempati urutan ke 

tiga, Kemudian target PT. HPM berikutnya adalah  bisa melampaui  Daihatsu 

yang berada di posisi kedua.  Berdasarkan data  yang di terbitkan oleh 

GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor), dari tahun 2010 – 2015, 

dapat ditunjukkan dari tabel dibawah ini: 

      

Tabel 1.1 

Perbandingan Data Penjualan Mobil Honda Dengan Merek Lain  

 

 

Sumber : Gaikindo (2016)  

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Honda mengalami peningkatan penjualan 

yang signifikan pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2013, Honda masih 

menempati posisi ke-5 dibawah Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Mitsubishi, tetapi 
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pada tahun 2014 dan 2015 Honda naik ke urutan-3 melewati Suzuki dan 

Mitsubishi. Kenaikan peringkat Honda menjadi urutan ke-3 tersebut, tidak 

terlepas dari suksesnya tiga produk mobil Honda yang diluncurkan pada tahun 

2013, 2014 dan 2015, yaitu Honda Brio, Honda Mobilio, dan HR-V. 

PT Honda Prospek Motor mempunyai target pada tahun 2016 dapat 

menempati posisi ke dua, dengan melewati Daihatsu. Untuk meningkatkan 

penjualan mobil tersebut, PT Honda Prospek Meluncurkan produk baru dikelas 

Low Sport Utility Vehicle, yaitu Honda BR-V ( Bolt Runabout Vehicle). Produk 

tersebut merupakan segmen crossover  atau CUV ( Cross Over Vehicle ), dengan 

tujuan memberikan pilihan kepada konsumen di antara segmen MPV dan Low 

SUV. Berdasarkan hasil riset yang sudah di lakukan oleh team R &D PT Honda 

Prospek Motor, mobil Honda BR-V merupakan produk yang di buat untuk 

mengisi kekosongan produk Honda di kelas low SUV. Riset yang di lakukan 

dengan menggunakan strategi  Segmenting, Targeting dan Positioning ( Kotler 

dan Keller, 2015), PT Honda Prospek Motor melihat peluang BR-V cukup besar 

untuk menarik minat konsumen membeli produk tersebut.  

Pada saat awal peluncuran, Honda BR-V mendapatkan respon yang sangat 

baik dari konsumen, tetapi setelah di pasarkan kurang lebih 2 bulan, sejak  resmi 

di luncurkan pada bulan Januari 2016 , penjualan Honda BR-V mengalami  

stagnan dan cenderung turun.  Fenomena diatas terjadi hampir di semua dealer di 

Indonesia, hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai 

fenomena penjualan mobil Honda BR-V yang tidak sesukses pendahulunya, 

khususnya di dealer kota Bandung di mana  peneliti berdomisili.  
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Data permulaan yang  dapat di peroleh oleh peneliti adalah pencapaian 

target yang sudah ditetapkan oleh PT Honda Prospek Motor untuk dealer-dealer di 

kota Bandung. Dealer mobil Honda di kota Bandung terdiri dari 5 dealer 3S ( 

sales, service dan spare part), yaitu: Honda IBRM, Honda Autobest, Honda 

Pasteur, Honda Ahmad Yani, dan Honda Sonic. Pencapaian target penjualan 5 

dealer tersebut  di tunjukkan dari tabel 1.2, dibawah 

 Tabel 1.2 

Pencapaian Target Penjualan Honda BR-V di Dealer Honda       

                                      Bandung 

 

Dealer Jan Feb Mar Apr Total Target 
Ach. 

( % ) 

HAY 42 44 14 38 138 194 71.1% 

IBRM 56 54 31 48 189 282 67.0% 

AUTOBEST 67 47 20 39 173 241 71.8% 

SONIC 34 24 10 26 94 187 50.3% 

PASTEUR 63 49 18 28 158 236 66.9% 

Total 262 218 93 179 752 1140 66.0% 

Sumber : Dealer Honda Bandung(2016) 

Pada tabel 1.2, diatas dapat dilihat bahwa penjualan Honda BR-V di dealer kota 

Bandung pencapaian terhadap target penjualannya hanya 66 %, sehingga hal ini 

menguatkan indikasi bahwa penjualan Honda BR-V tidak sesuai dengan target 

yang sudah di tentukan oleh PT Honda Prospek Motor. Pencapaian target ini 

dapat menjadi masalah, baik bagi PT Honda Prospek Motor yang sudah 

memproduksi mobil sesuai dengan forecast penjualan tahun 2016 ataupun bagi 

dealer yang harus menjual ke konsumen. Supply yang banyak tetapi  demand 

sedikit mengakibatkan terjadinya penumpukan barang di gudang.  
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Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan meneliti lebih jauh mengenai 

keputusan pembelian yang di lakukan oleh konsumen terhadap pembelian Honda 

BR-V.  Keputusan pembelian  mobil dipengaruhi oleh banyak faktor stimulus atau 

rangsangan pemasaran seperti atribut produk yang berkualitas ,promosi produk 

yang menarik, harga yang terjangkau dan kompetitif, serta citra merek yang 

mempunyai reputasi yang baik (Kotler dan Keller, 2015). 

Penelitian yang sudah di lakukan oleh Tri Wibowo, Sri Purwanti (2012), 

menjelaskan bahwa keputusan pembelian mobil Toyota di PT Nasmoco Gombel 

Semarang, positif di pengaruhi oleh Kualitas produk, harga, dan  promosi. 

Penelitian tersebut di perkuat oleh Wilson Setiawan, Sugiono Sugiharto(2014), 

yang meneliti pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian mobil 

Toyota Avanza tipe G di Surabaya. Penelitian serupa di lakukan oleh Ahmad 

Muanas, (2014) ,bahwa produk, harga, dan promosi berpengaruh posisif terhadap 

keputusan pembelian mobil di Buana Indomobil Strada Surabaya.  

Berdasarkan fenomena, teori dan hasil penelitian yang sudah di uraikan di 

atas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul  

“Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap keputusan 

pembelian mobil Honda BR-V ”.Studi kasus penjualan Honda BR-V di Dealer 

Honda Ahmad Yani Bandung. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah yang ditemukan yaitu tidak tercapainya target 

penjualan Honda BR-V  dan dengan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, dirumuskan pertanyaan penelitian  sebagai berikut : 
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1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli mobil Honda BR-V di dealer Honda 

Ahmad Yani Bandung ? 

2. Apakah harga berpengaruh  terhadap  keputusan konsumen    

dalam membeli mobil Honda BR-V didealer Honda Ahmad Yani 

Bandung ? 

3. Apakah promosi berpengaruh  terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli mobil Honda BR-V di dealer Honda Ahmad Yani  

Bandung ? 

4. Apakah kualitas produk, harga, dan promosi bersama-sama 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli mobil Honda 

BR-V di dealer Honda Ahmad Yani Bandung ?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  ini  adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk 

terhadap  keputusan  konsumen  dalam  membeli  mobil Honda 

BR-V di dealer Honda Ahmad Yani  Bandung 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli mobil Honda BR-V di dealer 

Honda Ahmad Yani  Bandung 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap  

keputusan  konsumen dalam membeli mobil Honda BR-V di 

Honda Ahmad Yani  Bandung 
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4. Untuk mengetahui dan menganalis kualitas produk, harga dan 

promosi bersama-sama mempengaruhi terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli mobil Honda BR-V di dealer Honda 

Ahmad Yani  Bandung. 

1.4  Manfaat penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa kualitas 

produk,  harga, dan promosi  mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan konsumen dan selanjutnya dapat menjadi pertimbangan 

bagi perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat. 

2. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan 

memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang pemasaran. 


