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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan akan sepeda motor dikalangan 

konsumen menjadi suatu hal penting bagi penunjang kegiatan yang dilakukan 

sehari- hari. Maka dari itu  bermacam- macam produsen sepeda motor melakukan 

promosi untuk menarik hati konsumen agar membeli produk yang telah mereka 

produksi. Begitu pula salah satu produsen sepeda motor yang ada di Indonesia 

yaitu Honda. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Sepeda 

motor Indonesia (AISI) menunjukkan bahwa hasil penjualan sepeda motor 

Nasional pada tahun 2012 mencapai 7.141.586. Honda memimpin pasar penjualan 

motor di Indonesia berturut- turut selama tahun 2007- 2012. Bahkan pada tahun 

2012, pangsa pasar Honda mencapai 57,31% dengan penjualan sebanyak 

4.092.693 unit. 

Peran pemasaran tentu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Menurut 

Kotler dan Keller (2009), keberhasilan keuangan sering tergantung pada 

kemampuan pemasaran. Operasi keuangan, akunting, dan fungsi bisnis lainnya 

sesungguhnya tidak berarti kalau tidak ada permintaan akan produk dan jasa 

sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba. Konsep pemasaran menekankan 

perlunya memahami dengan baik pengelompokan pasar (segmentasi). Hal ini 

karena pasar itu kompleks. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan 

pemasaran sebaiknya seorang manajer pemasaran mempelajari terlebih dahulu 
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faktor- faktor segmentasi pasar yang berpengaruh terhadap pemilihan sebuah 

produk. Setelah diketahui faktor- faktor segmentasi pasar yang berpengaruh 

terhadap pemilihan sebuah produk, misalnya demografi dan psikografi, 

perusahaan selanjutnya dapat menetapkan target yang diharapkan (Sangadji dan 

Sopiah, 2013). 

Penelitian Yuliana (2013) dengan menggunakan analisis regresi 

menghasilkan faktor strategi pemasaran berupa segmentasi, targeting, dan 

positioning berpengaruh terhadap pemilihan sepeda motor matik di Semarang. 

Penelitian Nurcahyo (2010) dengan menggunakan analisis faktor menghasilkan 

faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan sepeda motor merek Honda yaitu 

sosial budaya, pribadi dan psikologi, merek, pelayanan, produk, harga, promosi, 

tempat, dan kepercayaan. Selain menggunakan dua metode tersebut terdapat 

metode lain yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 

terhadap pemilihan sepeda motor merek Honda yaitu metode regresi logistik 

multinomial. 

Berdasarkan uraian tersebut akan dilakukan pemodelan pemilihan type 

motor Honda. Penelitian ini membahas faktor- faktor segmentasi pasar yang 

berpengaruh terhadap pemilihan type motor Honda. Data pemilihan type motor 

Honda kemudian dimodelkan untuk mengetahui seberapa besar peluang seorang 

konsumen memilih type motor dengan menggunakan metode regresi logistik 

multinomial. Regresi logistik multinomial memiliki variabel respon (𝑦) yang 

bersifat polichotomous (berskala nominal atau ordinal dengan lebih dari dua 

kategori) dengan variabel prediktor (𝑥) bersifat kontinu atau kategorik (Hosmer 
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and Lemeshow, 2000). Hasil pemodelan yang diperoleh diharapkan dapat 

memberi informasi kepada perusahaan tentang faktor segmentasi pasar yang 

berpengaruh terhadap pemilihan sebuah produk, sehingga perusahaan dapat 

mengetahui produk yang banyak diminati oleh konsumen. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana membuat model pemilihan type motor Honda dengan pendekatan 

regresi logistik multinomial? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari skripsi ini adalah membuat model pemilihan type motor 

Honda dengan pendekatan regresi logistik multinomial, sehingga dapat diketahui 

peluang seorang konsumen untuk memilih type motor merek Honda berdasarkan 

faktor- faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan produk. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat : 

1 Menjadi salah satu referensi penelitian dan sebagai bahan perbandingan 

bagi peneliti lain. 

2 Memberi informasi kepada perusahaan tentang faktor segmentasi pasar 

yang berpengaruh terhadap pemilihan sebuah produk, sehingga perusahaan 

dapat mengetahui produk yang banyak diminati oleh konsumen. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah data yang digunakan merupakan 

data primer yang diambil dari penyebaran kuesioner kepada konsumen sepeda 

motor honda di dealer Surya Gemilang Motor Jember. 
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