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BAB I 

                                        PENDAHULUAN 

1.1 .Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, persaingan di dunia usaha semakin ketat dan kompleks. 

Banyak perusahaan yang berlomba untuk mendapatkan posisi dalam persaingan 

bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menghadapi 

persaingan tersebut, manajemen perusahaan harus memiliki keahlian yang baik 

dan peka terhadap persaingan yang terjadi agar mampu mengantisipasi dan 

memenangkan persaingan usaha sehingga dapat menjalankan perusahaan dengan 

efektif dan efisien (Handoko, 2008).  

Perkembangan dunia industri saat ini berjalan dengan begitu pesat 

sehingga menciptakan persaingan yang semakin ketat, para pelaku bisnis pun 

dituntut untuk lebih kreatif dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan 

para pesaingnya. Industri otomotif merupakan salah satu dari sekian banyak 

industri yang mengalami persaingan yang sangat ketat, hal ini dapat ditunjukan 

dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang memasuki sektor industri ini. 

Mobil telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Tingginya akan alat transportasi yang terus meningkat membuat industri 

mobil berkembang cukup pesat, sampai saat ini terdapat banyak perusahaan-

perusahaan industri mobil bersaing untuk menjadi yang terbaik untuk menguasai 

pangsa pasar dalam negeri dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1  

Merek Yang Menguasai Penjualan Mobil di Indonesia (Bulan Januari-

November tahun 2019) 

No Merek Unit Yang Terjual 

1. Toyota 305.744 

2 Daihatsu 166.429 

3 Mitsubishi 148.438 

4 Honda 125.034 

5 Suzuki 90.267 

6 Isuzu 22.702 

7 Nissan 11.713 

Sumber: GAIKINDO 2019 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa penjualan mobil di 

Indonesia masih dikuasai oleh merek Toyota. Alasan konsumen membeli toyota  

karena tersedianya bengkel resmi yang tersebar ke seluruh wilayah di tanah air. 

Dengan begitu pemilik Mobil akan lebih mudah dalam melakukan servis ataupun 

perawatan ringan maupun berat.  

Saat ini setiap perusahaan berkonsentrasi untuk mendapatkan posisi 

terbaik dimata masyarakat daripada hanya sekadar bertahan hidup. Oleh karena 

itu, perusahaan tidak hanya berusaha mendapatkan konsumen yang baru tetapi 

juga berusaha keras untuk mempertahankan pelanggan yang telah mereka 

dapatkan. Harapan konsumen juga merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan, karena ekspektasi konsumen terhadap suatu merek 
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mobil yang terbaik terus meningkat. Sekarang ini merek mobil yang  ditawarkan 

sudah sangat banyak dan bervariatif, maka perusahaan harus mengerti bahwa 

pelanggan cenderung akan memilih merek mobil yang baik dan memberikan 

kenyamanan yang sesuai dengan keinginan dan harapan.  

Dalam kondisi semakin meningkatnya persaingan antar produk-produk 

sejenis, maka perusahaan yang satu dengan yang lain saling bersaing merebutkan 

konsumen. Perusahaan yang mampu menciptakan dan mempertahankan 

pelangganlah yang paling sukses dalam persaingan. Setiap perusahaan berusaha 

untuk memahami perilaku konsumen pada pasar sasaran untuk kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut. Perilaku konsumen yang ada tersebut akan 

mempengaruhi cara konsumen dalam melihat atau memandang suatu produk. 

Konsumen dalam memilih suatu merek produk akan melalui tahap percobaan 

terlebih dahulu, pada tahap ini seringkali konsumen akan mencoba berbagai 

merek berbeda atau membandingkan dengan berbagai merek lainnya. Jika 

dirasakan bahwa merek tersebut cocok dan memenuhi apa yang diharapakan dari 

produk sejenis maka konsumen akan terus mencari merek tersebut.  

Perubahan yang mendasar, cara pemikiran pemasaran merupakan 

paradigma dari penjualan menjadi penciptaan pelanggan (Handoko, 2008). 

Sekarang ini kondisi kekuatan pasar ada ditangan pembeli, sehingga perusahaan 

harus mampu mengetahui dan menciptakan suatu suasana yang bervariatif dan 

sesuai dengan keinginan, kebutuhan, persepsi dan gaya hidup guna mencapai 

kepuasan pelanggan. Perusahaan harus mampu menciptakan keunggulan atas 
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pelayanan dalam persepsi pelanggan sehingga pandangan baik pelanggan atas 

pelayanan terus ada dalam benaknya. 

Positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan 

bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatan konsumen. 

Sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa 

yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Bagi 

perusahaan tindakan untuk meneliti atau mengindentifikasi posisi pesaing dan 

memutuskan untuk mengambil posisi setaraf dengan posisi pesaing atau mencari 

kesempatan dalam pasar. Jika posisi perusahaan itu sendiri dekat dengan pesaing 

lainnya, perusahaan itu harus menyeleksi dan kemudian mencari perbedaan lebih 

lanjut melalui perbedaan-perbedaan tersendiri.  

Strategi positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan 

kekuatan posisi pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibanding pesaing-

pesaingnya. Dan bahwa positioning berorientasi pada pikiran atau persepsi 

konsumen. Positioning adalah usaha untuk menemukan suatu celah di benak 

konsumen agar konsumen mempunyai image yang khusus terhadap produk atau 

merek produk atau bahkan terhadap perusahaan. Positioning memegang peran 

yang sangat besar dalam strategi pemasaran, setelah melakukan analisis pasar dan 

analisis pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan (total situation analysis). 

Selain faktor positioning, faktor yang dapat menarik minat konsumen 

untuk membeli suatu produk adalah faktor emosional yang memiliki pengaruh 

yang cukup unik dalam keputusan pembelian. Banyak perusahaan mencari cara 

untuk membuat koneksi yang kuat dengan konsumen  secara emosional. Hal 
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tersebut dimotivasi oleh penemuan bahwa koneksi emosional membawa loyalitas 

konsumen pada level yang lebih tinggi, dan pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan finansial perusahaan. Dengan alasan ini, muncul konsep pemasaran 

yang disebut pemasaran emosional. Konsep pemasaran emosional menekankan 

bahwa keputusan pembelian konsumen didorong oleh dua jenis kebutuhan, yaitu 

kebutuhan fungsional yang dipuaskan melalui fungsi produk dan kebutuhan 

emosional yang berhubungan dengan aspek psikologis kepemilikan produk. 

Pengambilan keputusan pembelian (purchase decision) menurut Hawkins 

et al (2010) dan Assael (2004) merupakan keputusan pembelian konsumen yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) faktor budaya, yang memiliki 

pengaruh paling luas dalam perilaku konsumen sehingga pemasar perlu 

memahami pengaruh budaya, sub-budaya, dan kelas sosial konsumen (2) faktor 

sosial, yang perlu dipertimbangkan ketika merancang sebuah strategi pemasaran 

karena faktor sosial dapat berpengaruh pada respon konsumen (3) faktor personal, 

yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian, dan konsep diri yang mempengaruhi konsumen pada apa yang 

dibeli serta (4) faktor psikologis, termasuk motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap yang akan mempengaruhi pemilihan pembelian konsumen. 

Hal-hal di atas merupakan tantangan bagi Toyota untuk dapat menciptakan 

strategi yang dapat menarik konsumen serta membuat konsumen loyal dengan 

barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan dengan membuat citra merek yang 

unggul dibandingkan dengan produk kompetitor. Strategi pemasaran yang 
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melibatkan faktor emosional diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian produk Toyota di dealer PT.Hadji Kalla. 

Dealer mobil Hadji Kalla dinaungi oleh  PT. Hadji Kalla.  PT. Hadji Kalla 

sendiri sejak 1969 sudah menjadi agen untuk pemasaran mobil Toyota di 

Sulawesi. Untuk saat ini dealer mobil Hadji Kalla sudah tersebar di wilayah 

Sulawesi Barat, Selatan, Tengah dan Tenggara. Di wilayah Sulawesi Tengah 

memang baru ada 3 dealer mobil Hadji Kalla, dan salah satunya adalah dealer 

mobil Hadji Kalla Toyota Poso yang berada di Jalan Pulau Batam No. 13, Poso. 

Dealer yang diresmikan pada pertengahan 2012 ini melayani penjualan, servis 

dan suku cadang mobil Toyota. Berbicara tentang mobil Toyota, kita tentu tahu 

bahwa ada banyak jenis mobil keluaran Toyota mulai dari sedan hingga 

komersial. Dalam melakukan penjualan mobilnya PT.Hadji Kalla Poso bekerja 

sama dengan beberapa finance untuk pembelian kredit serta pembelian secara 

tunai. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih 

dalam penelitian ilmiah dengan judul, “Pengaruh Positioning Dan Faktor 

Emosional Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Di PT.Hadji Kalla 

Poso” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1.2.1. Apakah Positioning dan Faktor emosional Secara Simultan Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Toyota Di PT.Hadji Kalla Poso ? 
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1.2.2. Apakah Positioning Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Keputusan 

Pembelian Mobil Toyota Di PT.Hadji Kalla Poso ? 

1.2.3. Apakah Faktor emosional Berpengaruh Secara Parsial Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Toyota Di PT.Hadji Kalla Poso ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka  tujuan penelitian adalah : 

1.3.1. Untuk Mengetahui Pengaruh Positioning dan Faktor emosional Secara 

Simultan Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Di PT.Hadji Kalla 

Poso. 

1.3.2. Untuk Mengetahui Pengaruh Positioning Secara Parsial Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Toyota Di PT.Hadji Kalla Poso. 

1.3.3. Untuk Mengetahui Pengaruh Faktor emosional Secara Parsial Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Toyota Di PT.Hadji Kalla Poso. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Bagi PT.Hadji Kalla Poso, Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa sekarang 

maupun dimasa yang akan datang, serta informasi yang dihasilkan dapat di 

implementasikan dalam menyusun strategi perusahaan untuk 

meningkatkan keputusan pembelian konsumennya. 

1.4.2. Bagi Konsumen penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui 

positioning dan faktor emosional terhadap keputusan pembelian. 
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1.4.3. Bagi marketers penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk 

mengetahui perilaku konsumen. 

1.4.4. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan mengkaji masalah yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini lebih lanjut. 

 


