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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
D. Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini, mengakibatkan semua 
 

negara mengarah kepada produktivitas. Sarana transportasi telah menjadi 

bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia. Sepeda motor salah satu 

bentuk dari sarana transportasi darat yang salah satunya dimiliki oleh 

masyarakat. Pada umumnya terdapat tiga alasan pembelian sepeda motor 

yaitu: agar cepat sampai tujuan, hemat bahan bakar, dan harganya terjangkau. 

Alasan-alasan inilah yang membuat konsumen memunculkan niat untuk 

melakukan pembelian sepeda motor. 
 

Konsumen dalam menentukan keputusan pembelian tidak terlepas dari 

pada pemasaran dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh 

perusahaan/produsen itu sendiri, misalnya dengan melakukan persepsi dan 

memotivasi konsumen terhadap pembelian motor yang baik. 
 

Dalam rangka melakukan kegiatan pemasaran, perusahaan harus dapat 

memasarkan dan menjual barang maupun jasanya, selain itu perusahaan juga 

harus dapat merealisasikan kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi 

suatu permintaan yang efektif yang menguntungkan bagi perusahaan. 
 

Banyaknya pilihan sepeda motor yang berkembang pada saat ini yang 

tediri dari berbagai merek sangatlah membingungkan para pembeli, karena 
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dirasa pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh para produsen 

sepeda motor sudah sangat canggih dan modern. 
 

Pada umumnya pemasaran sepeda motor di Indonesia terdapat 

berbagai model, merek dan bentuk, tetapi ada satu keunikan dalam sepeda 

motor Yamaha Mio yaitu dengan mesin yang automatic dengan body yang 

berbentuk skuter kecil yang imut sehingga Yamaha Mio menjadi sepeda 

motor skuter dengan pasaran terbesar di Indonesia. Penggunaan Yamaha Mio 

yang mudah, simple dan unik sehingga banyak dipakai oleh kalangan wanita 

dan anak-anak muda. 
 

Penjualan Yamaha Mio Automatic tidak hanya fokus ditujukan kepada 

kaum wanita tetapi sekarang sudah meluas kepada kaum pria. Segmen yang 

dituju yaitu kelas menengah ke bawah, meskipun begitu produk ini citranya 

tidak memposisikan diri untuk kelas tersebut, karena segmen yang lebih 

tinggi juga digarap dengan berbagai model dan variasi. Yamaha Mio 

menggarap segmen menengah ke bawah karena permintaan konsumennya 

lebih tinggi. Konsumen Yamaha Mio kebanyakan ingin berkendaraan yang 

lebih mudah dan lebih nyaman dan Yamaha Mio sangat cocok untuk kota-

kota besar yang sangat macet terutama kota Medan. 
 

Kehadiran matik Yamaha Mio mewarnai pasar otomotif roda dua 

Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya motif dari merek Yamaha Mio seperti 

Sporty, Soul dan Fino. Ketiga merek ini mampu menggenjot angka penjualan 

matik Yamaha tiap tahunnya. 
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Penjualan Yamaha Mio merek Soul di Showroom CV. Sejahtera Motor 

Gemilang Cabang Jl. H. Adam Malik No. 34 Medan, menunjukkan 

peningkatan yang cukup drastis, hal ini terlihat dari data penjualan sepeda 

motor di showroom yang terus meningkat. 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti permasalahan tersebut dengan judul: “Pengaruh Persepsi dan 
 

Motivasi Terhadap Pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio Soul pada 

Showroom CV. Sejahtera Motor Gemilang Cabang Jl. H. Adam Malik 

No. 34 Medan” 

 
 
E. Rumusan Masalah. 
 

Berdasarkan  ulasan  yang diuraikan  pada  latar  belakang,  yang menjadi 
 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
 

1. Apakah persepsi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Yamaha Mio Soul pada Showroom CV. Sejahtera Motor Gemilang 

Cabang Jl. H. Adam Malik No. 34 Medan ?. 

 
2. Apakah motivasi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Yamaha Mio Soul pada Showroom CV. Sejahtera Motor Gemilang 

Cabang Jl. H. Adam Malik No. 34 Medan ?. 

 
3. Apakah persepsi dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio Soul pada Showroom CV. 

Sejahtera Motor Gemilang Cabang Jl. H. Adam Malik No. 34 Medan ?. 
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C. Tujuan Penelitian 
 
 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui apakah persepsi dapat berpengaruh terhadap keputusan 

 pembelian sepeda motor Yamaha Mio Soul pada Showroom 

 CV. Sejahtera Motor Gemilang Cabang Jl. H. Adam Malik No. 34 Medan. 

2. Untuk mengetahui apakah motivasi dapat berpengaruh terhadap keputusan 

 pembelian sepeda motor Yamaha Mio Soul pada Showroom 

 CV. Sejahtera Motor Gemilang Cabang Jl. H. Adam Malik No. 34 Medan. 
 

3. Untuk mengetahui apakah persepsi dan motivasi berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio Soul 

pada Showroom CV. Sejahtera Motor Gemilang Cabang Jl. H. Adam 

Malik No. 34 Medan. 

 
D. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya 

pada bidang Manajemen Pemasaran terutama mengenai pengaruh 

pelayanan kepada konsumen terhadap pembelian sepeda motor. 
 

2. Sebagai informasi tambahan bagi pihak yang berkepentingan dalam dunia 

kerja khususnya pada distributor sepeda motor. 
 

3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama di 

masa yang akan datang. 
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