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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perdagangan bebas dalam era globalisasi saat ini menimbulkan persaingan 

bisnis yang semakin ketat. Hal ini menuntut perusahaan untuk semakin kreatif dalam 

menjalankan kegiatan usahanya sehingga selalu berfikir mendapatkan cara terbaik 

guna merebut dan mempertahankan pangsa pasar. Berbagai upaya telah dilakukan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan perusahaan serta memuaskan 

kebutuhan para pelanggannya. 

Perusahaan dapat melakukan banyak upaya untuk memenangkan kompetisi 

agar dapat memenangkan pasar didalam berbagai tuntutan dan persaingan dalam 

menghadapi perkembangan dunia semakin global. Keberhasilan penjualan sebuah 

perusahaan ditentukan melalui bagaimana perusahaan tersebut melakukan strategi 

pemasaran yang efisien dan mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 

konsumen serta mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, semakin baik 

kualitas produk yang diberikan, maka semakin tinggi kepuasan konsumen dan 

semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk. Sebuah merek dapat 

menimbulkan kepercayaan bagi konsumen terhadap perusahaan, mempengaruhi 

interpretasi terhadap fakta-fakta dan mempengaruhi dan mengingat kembali atas fakta 

tersebut pada saat pengambilan keputusan. Beberapa merek membutuhkan atribut 

produk yang dapat memberikan alasan spesifik untuk masyarakat percaya akan merek 

tersebut. 

Konsumen semakin membutuhkan produk yang berkualitas dalam memenuhi 

kebutuhannya, mereka semakin jeli untuk melihat mana produk yang berkualitas dan 

mana yang tidak, namun produk yang berkualitas tidak harus mahal karena dalam 

pemilihan produk. Konsumen akan lebih memperhatikan produk yang berkualitas 

baik tetapi dengan harga yang terjangkau. Hal ini akan menjadikan pertimbangan 

bagi setiap perusahaan supaya mampu berkompetisi dengan para pesaingnya dalam 



2 
 

 

memenangkan produknya. Salah satu bidang yang memiliki daya tarik yang kuat bagi 

konsumen yaitu industri otomotif.  

Perkembangan dan pertumbuhan industri otomotif sekarang ini sangatlah 

pesat, hal ini ditandai dengan terus bertambahnya kuantitas kendaraan yang dimiliki 

masyarakat pada saat ini. Khususnya industri sepeda motor sangatlah nampak 

perkembangannya, sepeda motor lahir dengan berbagai merek, model, tipe, warna 

dan spesifikasi lainnya. Semua ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas penduduk 

di berbagai aspek. Hal ini menunjukkan bahwa dalam industri sepeda motor 

mengalami persaingan yang sangat ketat, masalah tersebut di satu sisi merupakan 

ancaman (threats), tetapi di sisi lain merupakan peluang (opportunity) bisnis baru. 

Industri sepeda motor agar tetap eksis dipasar otomotif, maka harus tetap 

konsisten dengan strategi memahami keinginan, kebutuhan dan selera konsumen. Hal 

ini karena semakin banyak muncul berbagai merek beserta varian-variannya, sebut 

saja Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, dan lain sebagainya, sehingga perusahaan 

perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi konsumen untuk membeli 

suatu barang. Strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan otomotif yaitu dengan 

strategi pemberian merek dan meningkatkan kualitas produk. 

Sepeda motor termasuk kedalam golongan Durable Goods yaitu barang yang 

tahan lama dengan frekuensi pemakaian yang tinggi. Setiap orang memiliki selera 

tersendiri terhadap sepeda motor seperti apa yang digemarinya dan tentunya di setiap 

negara selera masyarakat terhadap sepeda motor berbeda. Di indonesia motor yang 

lebih disukai oleh masyarakat yaitu motor bebek dan motor skutik karena dilihat 

sehari-hari memang motor bebek dan motor skutik yang tersebar dijalanan kota 

indonesia terutama di kota-kota besar.  

PT.Yamaha Motor Indonesia merupakan salah satu pemain dalam dunia 

otomotif sepeda motor di Indonesia, Yamaha berusaha memberikan kualitas dan 

keunggulan untuk semua produknya. Dimana para pengguna sepeda motor Yamaha, 

dan mungkin akan sulit tergantikan dengan sepeda motor lainnya. Bagi pemilik 

sepeda motor merek Yamaha, konsumen tentunya percaya terhadap kualitas sepeda 
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motor merek Yamaha. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kualitas produk, merek, harga, dan 

desain. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap motor Yamaha maka 

Yamaha selalu mengeluarkan atau memproduksi produk yang lebih unggul seperti 

mengeluarkan Yamaha V-IXION. 

Yamaha V-ixion merupakan motor sport andalan Yamaha karena Yamaha 

merupakan motor yang terlaris di pasaran mengalahkan para pesaingnya. Dapat 

dilihat di jalanan motor sport kelas 150cc di dominasi oleh Yamaha V-ixion. Yamaha 

V-Ixion merupakan pengembangan dari Yamaha Jupiter MX. Yamaha V-ixion 

bervolume silinder 149,8 CC dan bersistem injeksi bahan bakar. Penggunaan injeksi 

bahan bakar akan meningkatkan tenaga mesin bila dibandingkan dengan 

penggunaan karburator karena dapat mengontrol rasio pencampuran bahan bakar dan 

udara yang lebih akurat, baik dalam proporsi dan keseragaman sehingga membuat 

konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit. Menyalakan mesin menjadi lebih mudah, 

lebih tahan terhadap suhu yang ekstrim, dan juga meningkatkan interval perawatan 

kendaraan. 

. Seiring dengan terus meningkatnya penjualan Yamaha V-ixion maka 

Yamaha mengeluarkan Yamaha New V-ixion dengan tampilan yang lebih gagah, 

keren, dan sporty. Penjualan Yamaha New V-ixion pun semakin meningkat 

mengalahkan CBR 150 sebagai pesaing terberat Yamaha di kelas motor sport 150cc 

dan bahkan mengalahkan penjualan Yamaha V-ixion terdahulu. Berikut adalah 

contoh gambar Yamaha New V-ixion dan Data Penjualan  

 

Gambar 1.1 Yamaha V-ixion 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yamaha_Jupiter_MX&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karburator


4 
 

 

 

Gambar 1.2 Data Penjualan Yamaha V-ixion Tahun 2013 

(sumber : motor.otomotifnet.com) 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa Yamaha New V-ixion mengalami 

peningkatan penjualan yang cukup tinggi dan penjualan Yamaha V-ixion lama 

menurun. Namun meskipun penjualan Yamaha V-ixion lama menurun akan tetapi 

pihak Yamaha akan terus memproduksi Yamaha V-ixion lama. Hal ini yang 

dipertanyakan mengapa Yamaha V-ixion akan terus diproduksi sedangkan penjualan 

terus menurun.  

Maka dari fenomena dan uraian diatas penulis tertarik untuk mencoba 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Atribut produk Yamaha V-ixion  

Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian di Universitas Widyatama 

Bandung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengapa yamaha terus memproduksi V-ixion yang lama?? 

2. Bagaimana keputusan pembelian konsumen terhadap sepeda motor Yamaha 

V-ixion yang lama? 

3. Seberapa besar atribut produk motor Yamaha V-ixion yang lama dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui mengapa yamaha terus memproduksi V-ixion yang lama 

2. Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen terhadap sepeda motor 

Yamaha V-ixion yang lama 

3. Untuk mengetahui seberapa besar atribut produk sepeda motor Yamaha V-

ixion yang lama dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

 Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya ilmu 

pemasaran tentang atribut produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha V-ixion melalui pengolahan data dan informasi yang digunakan 

dalam karya tulis ini. 

2. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai 

pentingnya pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Yamaha V-ixion . 

3. Bagi pihak lain 

 Penelitian dapat dijadikan sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemasaran dan sebagai sarana 

informasi bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian pada bidang 

yang sama mengenai pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian. 
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1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Kotler (2008) menyatakan bahwa atribut produk adalah pengembangan suatu 

produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Menurut 

Kotler (2008) “Atribut produk adalah karakteristik yang melengkapi fungsi 

dasar produk”. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008;272) mengkategorikan atribut produk 

menjadi tiga bagian yaitu:  

1. Kualitas produk (product quality) 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian 

yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain 

yang berharga pada produk secara keseluruhan. Agar dapat bersaing di pasar 

secara berhasil produk harus memiliki mutu superior dibandingkan dengan 

produk-produk pesaing yang setingkat. Yang dimaksud superior disini adalah 

penyajian manfaat lebih banyak jenisnya dan lebih tinggi nilainya 

dibandingkan dengan produk pesaing lainnya, hanya perusahaan yang 

mempunyai kualitas yang terbaik yang akan berhasil dalam memenangkan 

persaingan. 

2. Fitur produk (product features) 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendeferensiasika produk perusahaan 

terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Menjadi produsen awal 

yang mengenal fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai menjadi 

salah satu cara efektif untuk bersaing. Beberapa produsen yang inovatif selalu 

berusaha menciptakan fitur-fitur produk yang lebih menarik dibandingkan 

dengan produk pesaing mereka dan itu merupakan salah satu cara efektif 

untuk memenangkan persaingan. 
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3. Gaya dan desain produk (product style and design) 

Cara lain untuk menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya dan 

desain produk yang khas. Konsep desain lebih luas dibandingkan dengan 

gaya. Gaya mengedepankan tampilan luar dan semata-mata menjelaskan 

penampilan produk tertentu. Sedangkan desain yang baik dapat memberikan 

konstribusi dalam hal kegunaan produk dan juga penampilannya. Desain dpat 

menjadikan alat ersaingan yang baik bagi armada pemasarn perusahaan. 

Produk dengan desain yang canggih dapat menarik minat pembeli. Oleh 

karena itu desain produk yang menarik pemandangan (eye catching) 

konsumen dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menunjang 

kemampuan bersaing. Selain eye catching desain produk juga harus dapat 

membantu meningkatkan nilai penggunaan produk misalnya kemudahan, 

ketangguhan, dan keamanan penggunanya serta kemudahan pengepakan dan 

pengiriman barang. Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian dan 

memberikan keunggulan bersaing di pasar sasaran.   

Menurut Santrock (2008: 362), pengambilan keputusan adalah sebuah 

pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan 

dari sekian banyak pilihan.  

Menurut Schiffman & Kanuk (2008:96), keputusan di definisikan sebagai 

sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan. Ditinjau dari perilaku konsumen, 

maka ketika seseorang telah memilih antara membeli atau tidak membeli, pilihan 

antar merek satu dengan merek lain, atau pilihan menghabiskan waktu dengan 

melakukan A atau B, orang itu berada dalam posisi membuat keputusan. 

Menurut (Philip Kotler, Gary Armstrong 2008) mengatakan terdapat 4 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu:  
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1.  Faktor Budaya  

a. Budaya: serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang 

dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi penting lain.  

b. Sub-budaya: kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama 

berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa.  

c. Kelas Sosial: pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan 

relatif teratur dimana anggota memiliki nilai, minat dan perilaku yang serupa.  

2. Faktor Sosial  

a.  Kelompok: terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang 

tersebut.  

b. Keluarga: peran yang terdekat dan memiliki pengaruh yang cukup kuat. 

c.  Peran dan Status. (peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk 

dilakukan menurut orang-orang disekitarnya, tiap peran membawa status yang 

menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut oleh 

masyarakat).  

3. Faktor Pribadi  

a. Umur dan Tata Siklus Hidup, 

b. Pekerjaan,  

c. Situasi Ekonomi,  

d. Gaya Hidup: pola hidup seseorang yang tergambarkan pada aktivitas, interest,    

dan opinion (AIO) orang tersebut.  
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e. Kepribadian dan Konsep Diri. (kepribadian, sikologis yang membedakan 

seseorang yang menghasilkan tanggapan secara konsisten dan terus-menerus 

terhadap lingkungan. Konsep diri adalah kepemilikan seseorang dapat 

menyumbang dan mencerminkan ke identitas diri mereka).  

4. Faktor Psikologis  

           Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi yaitu:  

a. Motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari 

kepuasan atas kebutuhan tersebut.  

b. Persepsi, proses bagaimana menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan 

informasi guna membentuk gambaran yang berarti.  

c. Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang karena pengalaman.  

d. Keyakinan dan Sikap, (keyakinan pemikiran deskripstif yang dipertahankan 

seseorang mengenai sesuatu. Sikap merupakan evaluasi, perasaan dan 

kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak seseorang terhadap suatu 

obyek atau ide). 

Secara konseptual, hubungan antara variabel yang telah diajukan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 1.3 

Hubungan antar variabel 

 

atribut produk

(X)

Keputusan Pembelian

(Y)
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menggunakan suatu 

hipotesis untuk mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut: 

Ho : atribut produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

sepeda motor Yamaha V-ixion di kalangan mahasiswa Universitas Widyatama.  

Ha : atribut produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen sepeda 

motor Yamaha V-ixion di kalangan mahasiswa Universitas Widyatama. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, penulis mengadakan 

penelitian di Universitas Widyatama, Jl. Cikutra No. 21 A Bandung, Jawa Barat. 

Adapun penelitian ini dilakasanakan selama bulan Juli sampai dengan selesai.  


