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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki konsumen potensial untuk berbagai 

produk, sehingga setiap perusahaan berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk meraih 

konsumen. Oleh sebab itu perusahaan dituntut mempunyai suatu keunikan tersendiri 

agar bisa menarik perhatian konsumen dan mempertahankan pangsa pasar yang ada. 

Konsumen saat ini tentu berbeda dengan konsumen pada zaman dahulu. Saat ini 

konsumen bersikap kritis, jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan. Sehingga sikap ini akan sangat mempengaruhi Purchase intention. 

Era globalisasi menjanjikan sebuah peluang dan tantangan pada setiap perusahaan 

yang ada di Indonesia, dan membuat sebuah fenomena persaingan yang memposisikan 

pemasar untuk mengembangkan dan merebut market share. Hal seperti ini dapat dilihat 

pada persaingan industri otomotif yaitu mobil, industri mobil saat ini sedang naik daun 

karena semakin meningkatnya pendapatan masyarakat di Indonesia yang membuat 

mobil bukan dinilai sebagai barang mewah lagi tetapi sebagai barang pokok yang 

hampir semua orang mempunyai kendaraan roda empat ini untuk menunjang mobilitas 

mereka baik dikalangan menengah keatas, menengah, maupun menengah kebawah. 

Persaingan pasar yang ketat membuat perusahaan mobil kesulitan untuk tetap 

mempertahankan pangsa pasarnya. Banyaknya jenis produk otomotif yang ditawarkan  
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oleh produsen dan juga memiliki nilai lebih dari pesaing salah satu masalah yang harus 

diperhatikan.  

Berbagai macam merek, model, harga yang ditawarkan membuat konsumen 

mempunyai banyak sekali pilihan yang terkadang membuat para calon pembeli ini 

kebingungan. Disinilah persaingan dimulai, perusahaan-perusahaan besar membuat 

penawaran yang menarik pada produk yang mereka luncurkan dengan keunikan 

tersendiri dan sesuai dengan selera konsumen. Perusahaan-perusahaan tersebut juga 

dituntut untuk meningkatkan kualitas dari produk yang mereka miliki demi 

mempertahankan Brand Image produk mereka. Brand image merupakan pemahaman 

konsumen mengenai merek secara keseluruhan, kepercayaan konsumen terhadap 

merek dan bagaimana pandangan konsumen tentang merek. Merek merupakan sesuatu 

yang unik dan menarik yang harus dimiliki oleh setiap produk dan juga menjadi ciri 

khas dari produk tersebut dan yang membedakannya dengan produk yang lain.   

Pentingnya brand image adalah agar sebuah produk mempunyai sebuah nilai, yang 

nantinya nilai tersebut dijadikan persepsi oleh konsumen. Hal inilah yang membuat 

mengapa Brand Image harus tetap dipertahankan. 

Banyak upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan mempertahankan Brand 

Image yang mereka miliki, seperti keunggulan, kualitas, teknologi dan inovasi dari 

produk yang mereka miliki haruslah tidak kalah dengan pesaing. Selain itu juga dilihat 

dari segi promosi, promosi yang baik adalah promosi  yang bisa tepat sasaran kepada 

target yang dituju dan disesuaikan terhadap produk apa yang dimiliki.  Penetapan harga  

juga menjadi faktor penting. Strategi harga yang tepat adalah disesuaikan dengan posisi 

produk tersebut. 
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Purchase intention adalah sesuatu hal yang mewakili konsumen yang mempunyai 

kemungkinan, akan, rencana atau bersedia untuk membeli suatu produk atau layanan 

di masa depan. Peningkatan niat pembelian ini berarti peningkatan kemungkinan 

pembelian ( Dodds Et Al.,1991; Schiffman dan Kanuk,2007 ). Para peneliti juga bisa 

menggunakan niat membeli sebagai indikator penting untuk memperkirakan perilaku 

konsumen. Ketika konsumen telah mempunyai niat untuk membeli yang positif ini 

bentuk komitmen pada sebuah merek, bahwa merek itu positif dan baik. Hal tersebutlah 

yang mendorong pembelian yang pada akhirnya akan dilakukan oleh konsumen ( 

Fishbein dan Ajzen, 1975; Schiffman dan Kanuk, 2007 ). 

Brand image dan Purchase intention diindikasikan mempunyai hubungan karena 

jika suatu produk memiliki suatu image yang baik dimata masyarakat maka suatu 

produk tersebut menarik dan disenangi di masyarakat. Jika suatu produk itu 

mempunyai image yang baik otomatis brand tersebut dikenali oleh masyarakat hal 

itulah yang menimbulkan sebuah purchase intention dimana masyarakat tertarik untuk 

membeli sebuah produk karena brand image yang dimiliki oleh produk tersebut. 

Di tahun 2013 ini industri otomotif di Indonesia didominasi oleh mobil MPV ( 

Multi Purpose Vehicle) yaitu mobil serbaguna yang sedang digemari oleh para 

masyarakat di Indonesia, mengapa demikian karena mobil jenis mpv ini mempunyai 

harga yang terjagkau dan juga sebagai mobil keluarga yang bermuatan cukup banyak. 

Penjualan mobil MPV ( Multi Purpose Vehicle ) pada tahun 2013 kian perkasa 

menguasai 32,42%  dari pangsa pasar mobil nasional, dengan total penjualan 189.789 

unit pada bulan Januari hinga Juni 2013 melampaui segmen lainnya. Kinerja penjualan 

mobil  low MPV ( Multi Purpose Vehicle ) tersebut diyakini banyak pihak akan terus 
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bertahan hingga 5 sampai 10 tahun terakhir seiring dengan  pertumbuhan populasi 

masyarakat kelas menengah di Indonesia yang cenderung menyukai mobil serbaguna 

dengan tujuh tempat duduk. ( BISNIS.com ) 

Toyota Avanza meraih penghargaan merek terbaik (Top Brand Award) 2014 

Toyota Avanza mendapatkan penghargaan ini karena dianggap sebagai kendaraan 

keluarga yang terjangkau namun tetap bisa memberikan kebanggan bagi pemakainya. 

Konsistensi Avanza sebagai pemimpin segmen ini selama 7 tahun berturut-turut (2006-

2012) juga dianggap menjadi pertimbangan yang pas Avanza menang. Kunci 

keberhasilan Toyota Avanza menguasai pasar adalah pengunaan strategi yang baik 

dalam meningkatkan kepedulian dan citra merek kendaraan itu di mata konsumen.  

Salah satu strategi yang diusung Toyota untuk mempertahankan kesuksesan tersebut 

adalah dengan melakukan inovasi produk. 

Penghargaan Top Brand 2014 bertajuk A Symbol That Enhances Customer 

Trust ini merupakan penghargaan pertama yang diterima Toyota pada tahun 2014. 

Keberhasilan Toyota Avanza, Kijang Innova, dan Yaris, mengulang sukses tahun 

sebelumnya dengan meraih pencapaian yang sama. 

Begitu juga dengan penjualan Toyota membukukan penjualan tertinggi 

sepanjang 2013 dengan membukukan penjualan 40.781 unit pada November 2013. 

Jumlah tersebut melebihi rekor penjualan yang sebelumnya ditorehkan pada September 

2013 sebanyak 40.235 unit. Pencapaian pada November 2013 tumbuh 3,9% 

dibandingkan dengan Oktober 2013 yang tercatat sebanyak 39.246 unit. Jika 

dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2012, kinerja penjualan bulan lalu tumbuh 

hingga 10,2%. 
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 Pada November 2013, Toyota Avanza membukukan total penjualan 19.013 unit 

atau tumbuh 6,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 17.809 unit. 

Pencapaian bulan lalu tercatat di atas rata-rata bulanan penjualan Toyota Avanza 

sekitar 17.000 unit. Rekor penjualan yang ditorehkan pada bulan lalu salah satunya 

didorong oleh performa penjualan Toyota Avanza yang terus membaik dan mampu 

menjadi yang terdepan di kelasnya. Toyota akan terus melakukan inovasi agar selalu 

digemari masyarakat pecinta otomotif di Indonesia. 

Bedasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh 

Functional Image, Affective Image, Reputation Image Terhadap Purchase 

intention Pada Produk Otomotif ( Studi Kasus Pada Calon Pembeli Avanza di 

Kota Malang )” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh dimensi brand image terhadap purchase intention secara 

simultan pada otomotif? 

2. Bagaimana pengaruh dimensi brand image terhadap purchase intention secara 

parsial pada otomotif? 

3. Manakah dimensi brand image yang paling dominan mempengaruhi purchase 

intention pada otomotif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh secara simultan dimensi brand image terhadap keputusan 

pembelian purchase intention otomotif. 

2. Mengetahui pengaruh secara parsial dimensi brand image terhadap keputusan 

pembelian purchase intention otomotif. 

3. Mengetahui dimensi brand image yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian purchase intention otomotif. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terkait, diantaranya :  

1. Bagi penulis.  

Memberikan tambahan wawasan mengenai praktik manajemen pemasaran dan 

membandingkannya dengan teori yang dipelajari sehingga dapat menemukan 

pemecahan yang bersifat ilmiah.  

2. Bagi perusahaan  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan 

dalam menentukan kebijakan dan pengembangan strategi pemasaran yang 

sesuai kebutuhan dan keinginan pasar. 

3. Bagi Jurusan Manajemen. 

Memberikan informasi tambahan mengenai praktik manajemen pemasaran 

sehingga dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kurikulum yang lebih 

bersifat praktis.  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding serta pelengkap  

bagi penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil penelitian yang 

tergeneralisasi. 

 

 


