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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam  era  globalisasi  ini,  keunggulan  kompetitif merupakan syarat  sukses 

bagi  suatu  perusahaan.  Terbentuknya pasar global memungkinkan para pemain dari  

seluruh dunia  bebas  bermain di pasar domestik manapun. Hasilnya adalah  

tersedianya  banyak  pilihan  bagi  konsumen  untuk membeli  produk  dalam  rangka 

pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Konsumen  saat  ini  begitu  dimanjakan  

dengan  begitu banyak  pilihan  produk  untuk  memutuskan  mana  yang  akan  

dibeli.  Sementara perusahaan  dihadapkan  pada  persoalan  yang  sulit  yaitu  

persaingan.  Pilihan perusahaan untuk tetap eksis, yaitu hanya dengan meningkatkan 

kualititas produk atau pelayanan. 

Dengan  kemajuan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  yang  semakin  

berkembang, menyebabkan semakin banyaknya atribut produk sejenis yang 

dihasilkan dan ditawarkan dimana salah  satu  pilihan  tersebut  harus  disesuaikan  

dengan  keinginan  dan  kebutuhan  calon konsumen. Keanekaragaman atribut produk 

akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada konsumen  untuk  dapat 

memilih  dan membeli  produk  dengan  bermacam-macam  pilihan dan 

keistimewaannya. 

Perkembangan industri otomotif di Indonesia sangat cepat dan cenderung 

meningkat tiap tahunnya, seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat akan 

sarana transportasi yang memadai. Hal ini dipicu oleh perkembangan jaman yang 

menuntut manusia untuk bisa bergerak lebih mudah dalam mencapai tujuan dalam 

aktivitas kesehariannya. Kondisi pada saat ini jumlah transportasi publik sangat tidak 

mencukupi kebutuhan masyarakat dan beberapa faktor lainnya seperti minimnya 

keamanan, tidak tepat waktu, tidak laik pakai serta kurangnya kenyamanan angkutan 
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publik tersebut. Hal ini mendorong masyarakat untuk membeli dan menggunakan alat 

transportasi pribadi ketimbang menggunakan jasa angkutan umum. 

Permintaan pasar akan kendaraan bermotor yang sedemikian tingginya, 

dihadapi para produsen otomotif baik sepeda motor maupun mobil untuk saling 

berpacu mendapatkan produk yang mampu memenuhi seluruh permintaan calon 

pembeli. Secara umum antara lain adalah faktor keamanan, kualitas atribut produk, 

hemat bahan bakar, praktis penggunaannya, kenyamanan berkendara, kelanggengan 

produk dan yang terpenting adalah harganya harus terjangkau masyarakat. Namun 

seiring perkembangan zaman, permintaan tersebut melebar hingga menciptakan 

segmen baru dalam masyarakat, sebagai contoh produk utama harus dilengkapi 

dengan teknologi mesin lebih besar, model gagah, ruang lebih besar dan nyaman, 

mengedepankan kemewahan walaupun harganya lebih mahal. Semua tantangan ini 

harus dijawab cepat, baik dan tepat bagi produsen otomotif di Indonesia jika ingin 

tetap eksis dalam menjual produk dan selalu menguntungkan. (sumber: 

http://antonyrahardi.blogspot.com/2008/06/perkembangan-industri-sepeda-

motor.html) 

Sepeda motor sebagai salah satu industri otomotif yang ada di Indonesia 

pertumbuhannya  dengan  cepat  dalam  kurun  waktu  tujuh  tahun  pasca  krisis 

moneter  tahun  1998. Pada  tahun 2005 populasi  sepeda motor  di  Indonesia  telah 

melebihi  25  juta  unit,  sedangkan dari  data penjualan  sepeda motor  hingga  akhir 

tahun  2006  menunjukkan  tingkat  pertumbuhan  relatif  tinggi. Sepeda  motor 

merupakan alat transportasi primadona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Pada  tingkatan  pendapatan  yang  relatif  masih  rendah  serta  infrastruktur  masih 

belum memadai membuat banyak orang melirik sepeda motor. Suasana  

perekonomian  Indonesia yang kurang dinamis  akibat pengaruh kenaikan  harga  

bahan  bakar  minyak  dan  kenaikan  tingkat  suku  bunga  bank Indonesia serta 

berbagai masalah krisis ekonomi tidak menyurutkan pertumbuhan penjualan. 

http://antonyrahardi.blogspot.com/2008/06/perkembangan-industri-sepeda-motor.html
http://antonyrahardi.blogspot.com/2008/06/perkembangan-industri-sepeda-motor.html
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(sumber: http://www.teguhhidayat.com/2013/08/gambaran-perekonomian-indonesia-

saat-ini.html)  

Honda Scoopy merupakan salah satu jenis motor matik retro yang banyak 

digemari oleh kaum muda. PT. Astra Honda Motor dituntut untuk lebih 

meningkatkan mutu layanannya agar dapat memberikan  tingkat  kepuasan yang  baik  

yang dapat dinikmati  oleh  konsumen motor Honda Scoopy. Karena konsumen akan  

menentukan kinerja perusahaan antara lain besar kecilnya laba yang diperoleh. Dalam 

hal ini kualitas layanan harus mulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada 

persepsi konsumen. 

Dari sisi penjualan motor secara umum mulai mengalami penurunan pada 

semester II tahun 2005, hal ini disebabkan karena pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri sebab subsidi 

yang diberikan sudah terlalu besar sedangkan harga minyak dunia semakin melonjak 

terus. Imbasnya adalah harga kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga 

masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Pada semester I tahun 

2006, para produsen mengalami dilema karena tidak bisa menaikkan harga jual yang 

disebabkan kondisi ekonomi makin tidak menentu dan pada saat itu penjualan 

mengalami penurunan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir. Akhir semester II 

tahun 2006, kondisi mulai berangsur dengan banyaknya produsen mulai 

mempersiapkan beberapa model terbarunya dan munculnya beberapa merek baru 

masuk ke pasar Indonesia. Di tahun 2007 peningkatan jumlah penjualan terjadi cukup 

signifikan dengan banyaknya merek yang bersaing membuat para produsen 

berlomba-lomba dalam mempromosikan produknya dan didukung oleh kondisi 

ekonomi-politik cukup stabil. 

Salah satu faktor pengambilan keputusan untuk membeli jenis kendaraan 

bermotor bergantung pada kebiasaan masyarakat menghadapi rute jalan setiap 

harinya, dimana pada saat ini panjang dan luasnya jalanan di Indonesia tidak 

http://www.teguhhidayat.com/2013/08/gambaran-perekonomian-indonesia-saat-ini.html
http://www.teguhhidayat.com/2013/08/gambaran-perekonomian-indonesia-saat-ini.html
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sebanding dengan bertambahnya pengguna kendaraan. Sehingga hampir setiap hari 

kita menemui kemacetan dan keruwetan mulai dari pagi hari hingga sore hari 

khususnya di kota-kota besar. Masyarakat semakin cenderung melihat tingkat 

kepraktisan, hemat bahan bakar dan waktu sampai tujuan sebagai faktor yang 

terpenting saat ini. Mayoritas akan memilih sepeda motor dengan harga yang lebih 

terjangkau dibandingkan mobil, karena dirasakan dapat menjawab tantangan yang 

ada sekarang ini. Bahkan kecenderungan baru disinyalir banyak pengguna mobil yang 

beralih ke sepeda motor karena faktor ekonomi Indonesia yang semakin tidak 

menentu dan menekan rakyat. Masyarakat juga merasakan kemudahan dalam 

pembelian sepeda motor di Indonesia dimana hampir 75%-80% diantaranya 

merupakan peran serta dari perusahaan pembiayaan (leasing) kendaraan bermotor dan 

beberapa bank penjamin kredit. Sistem ini sangat membantu masyarakat untuk 

memiliki sepeda motor pribadi secara cepat walaupun dengan bunga kredit yang 

tinggi hingga 30%. Sepeda motor diprediksi akan menjadi tren dan kebiasaan baru 

masyarakat yang akan terus berkembang seiring dengan isu mahalnya bahan bakar, 

kemacetan dan waktu jelajah di Indonesia.  

(sumber: http://antonyrahardi.blogspot.com/2008_06_01_archive.html)  
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Tabel 1.1 

Perkembangan produksi motor di Indonesia 

Year Production Wholesales Exports 

2006 4,458,886 4,428,274 42,448 

2007 4,722,521 4,688,263 25,632 

2008 6,264,265 6,215,830 64,971 

2009 5,884,021 5,851,962 29,815 

2010 7,395,390 7,369,249 29,395 

2011 8,006,293 8,012,540 30,995 

2012 7,079,721 7,064,457 77,129 

Sumber: http://www.aisi.or.id/statistic/ 

Setiap perusahaan menerapkan strategi bisnisnya secara  tepat agar dapat 

memenuhi target  pasar. Untuk mencapai  pasar  sasaran  yang  sangat  tinggi  

dibutuhkan  keuletan  dan kejelian  dari  pihak manajer  pemasaran  untuk  lebih  aktif  

berusaha  mencari  peluang  dan kesempatan  yang  ada, karena  faktor utama  yang 

dapat menyebabkan keberhasilan dalam dunia usaha adalah pemasaran.  

Menurut Kotler (2009:28) pemasaran adalah suatu proses sosial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. Konsep  pemasaran  menyebutkan  bahwa  

kunci  keberhasilan  untuk  meraih  tujuan perusahaan adalah menentukan keinginan 

pasar sasaran serta memberi kepuasan konsumen secara  lebih  efisien dan  efektif. 

Manajemen perusahaan mampu menyusun program pemasaran yang berguna untuk 

menarik perhatian dan kepercayaan kepada konsumen agar bersedia  membeli  barang  

yang  menjadi  kebutuhan  mereka.  Oleh  karena  itu  kegiatan pemasaran  

http://www.aisi.or.id/statistic/
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mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk  menginformasikan  atribut produk  

yang  ditawarkan  tersebut  agar  dapat  meningkatkan  penjualan  serta  mengetahui 

penilaian calon pembeli/konsumen terhadap barang yang ditawarkan.  

Sepeda motor skutik Honda Scoopy memang fenomenal. Ketika masuk ke 

pasar Indonesia Juni 2010, banyak kalangan yang menyangsikan geliatnya di pasar 

domestik. Faktanya, sepanjang 2010 mampu terjual sekitar 19 ribu unit per bulan. 

Melihat fenomenalnya, sampai-sampai manajemen PT Astra Honda Motor (AHM) 

menggandakan kapasitas produksi Scoopy dari sekitar 14 ribu unit menjadi 25 ribu 

unit pada penghujung 2010. Tak heran, Scoopy sempat terjual sekitar 23 ribu unit 

pada Desember 2010. Memasuki 2011, persisnya pada Januari 2011, AHM mampu 

menaikkan volume penjualan motor yang dibanderol Rp 13,5 juta per unit itu, sekitar 

1,55% dibandingkan Desember 2010. Namun, badai penurunan penjualan pada 

Februari 2011, ikut menerpa Scoopy. Pada Februari 2011, Scoopy harus mencatat 

penurunan sekitar 22% dibandingkan Januari 2011 yakni menjadi sekitar 18 ribuan 

unit. Maklum, pasar skutik sendiri di pasar domestik juga melorot sekitar 14%. 

Di sisi penguasaan pangsa pasar skutik, Scoopy juga fenomenal. Pada bulan 

pertama masuk pasar, market share Scoopy baru sekitar 3%, namun melonjak jadi 

sekitar 8% pada Desember 2010. Januari 2011, pembagian pasar Scoopy sempat 

menurun tipis yakni menjadi sekitar 7%. Demikian juga pada Februari 2011, 

menurun lagi menjadi sekitar 6%. Namun, melongok keseriusan AHM menggenjot 

segmen skutik, tampaknya Scoopy bakal menggeliat kembali pada Maret 2011. Kita 

semua tahu, pada semester kedua 2011 nanti, kapasitas produksi motor skutik AHM 

bakal mencapai angka 2,5 juta unit per tahun. Honda Scoopy dibalut mesin 110cc 

dengan daya maksimum 8,28 PS/8.000 rpm. Skutik retro modern itu, melengkapi 

jajaran skutik AHM menjadi empat merek yakni Honda Beat, Honda Vario, dan 

Honda PCX 125. (sumber: http://edorusyanto.wordpress.com/2011/03/12/honda-

scoopy-pun-merosot-22/) 

http://edorusyanto.wordpress.com/2011/03/12/honda-scoopy-pun-merosot-22/
http://edorusyanto.wordpress.com/2011/03/12/honda-scoopy-pun-merosot-22/
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Tabel 1.2 

Volume Penjualan 

Honda Scoopy di Bandung 

Tahun 2010-2012 

 

Sumber :  http://www.ikatanmotorhondabandung.com/berita-2520-honda-raih-579-

pangsa-pasar-di-tahun-2012.html  

 

Dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  konsumen  perlu  

diperhatikan kriteria penentu kepuasan jasa layanan. Yaitu faktor produk yang 

diberikan kepada konsumen,  faktor  harga yang  ditawarkan,  faktor  promosi yang  

telah dilakukan,  faktor  saluran distribusi dimana  Honda Scoopy  tersebut  

beroperasi, faktor proses pelayanan, faktor orang memberikan kualitas pelayanan, dan 

faktor bukti fisik. Dalam membuat keputusan konsumen tentunya 

mempertimbangkan banyak banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.  

Dengan adanya informasi serta masukan dari konsumen mengenai beberapa faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam mengambil keputusan, maka 

informasi dan masukan tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi  perusahaan.  

Setelah  perusahaan  mengetahui  apa  yang  dipertimbangkan  oleh konsumen  maka,  

perusahaan  dapat  memperbarui  strategi  pemasaran  yang  dierapkan supaya sasaran 

penjualan dapat dicapai.  

(sumber: http://bamaandrew.wordpress.com/2013/10/18/perilaku-konsumen/) 

 

 

2010 2011 2012 

Volume 

Penjualan 

Market 

Share 

Volume 

Penjualan 

Market 

Share 

Volume 

Penjualan 

Market 

Share 

6500 38% 5000 22% 6000 32% 

http://www.ikatanmotorhondabandung.com/berita-2520-honda-raih-579-pangsa-pasar-di-tahun-2012.html
http://www.ikatanmotorhondabandung.com/berita-2520-honda-raih-579-pangsa-pasar-di-tahun-2012.html
http://bamaandrew.wordpress.com/2013/10/18/perilaku-konsumen/
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1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan atribut produk Honda Scoopy? 

2. Bagaimana keputusan pembelian konsumen terhadap motor Honda Scoopy? 

3. Berapa besar atribut produk motor Honda Scoopy dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian  ini adalah : 

4. Untuk mengetahui kebijakan atribut produk Honda Scoopy 

5. Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen terhadap motor Honda Scoopy 

6. Untuk mengetahui seberapa besar atribut produk motor Honda Scoopy dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

  

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk berbagai 

kepentingan terutama yang terkait dengan pengaruh atribut produk didalam 

mengambil keputusan pembelian, dengan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu  mendapatkan gambaran tentang 

mengenai faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi keputusan pelanggan 

beserta hubungan antar variable-variabel dalam penelitian ini sehingga dapat 

mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan yang tepat dalam rangka 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 
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2.   Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu bahan informasi atau bahan kajian dalam menambah  

pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran khususnya mengenai pengaruh 

atribut produk terhadap loyalitas pelanggan dalam suatu perusahaan. 

 


