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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bidang Transportasi menjadi kebutuhan yang tidak lepas dari kehidupan manusia 

sejak dulu sampai saat ini, hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk yang 

memiliki kegiatan beraktivitas. Pada dasarnya transportasi adalah perpindahan manusia 

dari satu tempat ke tempat lainnya, baik tanpa alat bantu maupun alat bantu 

(Warpani:2012). Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang diciptakan untuk 

memudakan manusia dalam beraktivitas. Sejatinya, sepeda motor merupakan alat 

transportasi dengan bentuk sederhana yang lebih efisisen ketimbang kendaraan roda empat 

atau lebih. 

Seiring berkembangnya zaman dan majunya teknologi, motor kini bukan hanya 

sebagai alat transportasi, melainkan juga digunakan untuk menunjang jati diri seseorang 

yang membesutnya. Atas kebutuhan itu, banyak produsen kemudian menciptakan berbagai 

jenis motor mulai dari yang paling sederhana hingga paling mewah sekalipun. Ada enam 

jenis motor yang kita ketahui selama ini, yakni motor sport, road bike sport, cruiser, 

trail/offroad, moped/bebek, dan skuter matik (skutik). Semua jenis itu tentu berbeda, 

sesuai dengn karakter yang disuguhkan pabrikan menjawab kebutuhan konsumennya. 

Pertarungan kelas Sepeda Motor Sport selalu menarik untuk di bahas. Pada semester 

I 2015 yang baru berakhir Juni lalu, kelas motor sport 250 cc mencuri perhatian dengan 

riuhnya model yang berebut segmen. Pada segmen khusus motor tipe naked dihuni oleh 

Kawasaki Z250, Suzuki Inazuma, dan Yamaha MT-25. Hanya saja persaingan utama terjadi 

antara Yamaha dan Kawasaki dengan model yang punya karakter mirip, bermesin dua 

silinder dan turunan dari tipe "sport full fairing" yang sudah lebih dulu diluncurkan ke 

pasar. 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan Sepeda Motor Tahun 2015 

 

Yamaha sendiri menjadi peserta termuda di segmen sport 250 cc naked di 

Indonesia. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) baru saja meluncuran MT-

25 di Jakarta, awal Juni lalu. Tak tanggung-tanggung, Indonesia langsung menjadi basis 

produksi sepeda motor ini, sekaligus lokasi peluncuran perdananya di dunia (world 

premiere). 

Hanya  perlu waktu satu bulan setelah diluncurkan, penjualan MT-25 langsung 

melejit. Model terbaru Yamaha ini langsung berhasil melibas jagoan Kawasaki Z250 dan 

Inazuma di segmen yang sama. Berdasarkan  data Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia (AISI), pada bulan perdana penjualannya, Yamaha MT-250 sudah berhasil terjual 

1.389 unit. Jumlah ini jauh melewati Kawasaki Z250 yang baru terjual 766 unit atau Suzuki 

Inazuma yang cuma laku 98 unit saja. Hebatnya, angka penjualan satu bulan MT-250 sudah 

mengalahkan total penjualan Z250 dan Inazuma selama enam bulan pertama tahun ini. Jika 

dibandingkan penjualan pada bulan yang sama (Juni 2015), Kawasaki Z250 hanya 
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terjual  17 unit dan Suzuki Inazuma hanya 26 unit. Memang terlalu pagi untuk mengatakan 

Yamaha MT-25 berhasil mengalahkan Kawasaki Z250 atau Suzuki Inazuma di pasar, 

bercermin hasil penjualan sebulan. Pasalnya, penjualan model baru dalam tiga sampai lima 

bulan pertama cenderung belum stabil dan agen tunggal pemegang merek (ATPM) masih 

mengisi stok di jaringan diler di seluruh Indonesia. 

http://otomotif.kompas.com/read/2015/07/21/102800215/Yamaha.MT-

25.Jauh.Tinggalkan.Kawasaki.Z250.dan.Suzuki.Inazuma (diolah kembali) 

Gambar 1.1 

Yamaha MT-25, Kawasaki Z250, dan Suzuki Inazuma 

 

Yamaha MT 25 

Mesin: 4 langkah 2 silinder segaris DOHC 8 klep berpendingin cairan 

Tenaga maksimal: 35,6 dk/12.000 rpm (klaim PT YIMM) 

Torsi: 22,6 Nm/10.000 rpm (klaim PT YIMM) 

Bobot: 165 kg (basah) 

Harga: Rp 46 juta 

http://motor.otomotifnet.com/read/2015/06/30/359322/38/13/Test-Ride-Yamaha-

MT-25-Impresi-dan-Data-Lengkap-Pengetesannya 

http://otomotif.kompas.com/read/2015/07/21/102800215/Yamaha.MT-25.Jauh.Tinggalkan.Kawasaki.Z250.dan.Suzuki.Inazuma
http://otomotif.kompas.com/read/2015/07/21/102800215/Yamaha.MT-25.Jauh.Tinggalkan.Kawasaki.Z250.dan.Suzuki.Inazuma
http://motor.otomotifnet.com/read/2015/06/30/359322/38/13/Test-Ride-Yamaha-
http://motor.otomotifnet.com/read/2015/06/30/359322/38/13/Test-Ride-Yamaha-
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Kompetitor 

 

 

Kawasaki Z250 

Mesin: 4 langkah 2 silinder segaris DOHC 8 klep berpendingin cairan 

Tenaga maksimal: 26,72 dk/11.200 rpm* 

Torsi: 18,61 Nm/8.400 rpm* 

Bobot: 168 kg 

Harga: Rp 50,6 juta 

http://motor.otomotifnet.com/read/2015/06/30/359322/38/13/Test-Ride-Yamaha-

MT-25-Impresi-dan-Data-Lengkap-Pengetesannya 
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Suzuki Inazuma 

Mesin: 4 langkah 2 silinder segaris SOHC 4 klep berpendingin cairan 

Tenaga maksimal: 20,5 dk/8.400 rpm* 

Torsi maksimal: 18,63 Nm/6.900 rpm* 

Bobot: 182 kg (kosong) 

Harga: Rp 49,5 juta 

http://motor.otomotifnet.com/read/2015/06/30/359322/38/13/Test-Ride-Yamaha-MT-25-

Impresi-dan-Data-Lengkap-Pengetesannya 

Salah satu produk unggulan sepeda motor sport 250cc naked Yamaha dengan mesin 

berkapasitas 250cc yaitu Yamaha MT-25. Yamaha MT-25 merupakan kendaraan bermotor 

Yamaha jenis sport 250cc naked  dengan harga yang cukup murah berkapasitas 250cc. 

Walaupun Yamaha MT-25 memiliki kapasitas 250cc Yamaha MT-25 merupakan kendaraan 

sport 250cc naked dengan pengeluaran bahan bakar yang irit yang dapat memanjakan 

konsumen. Yamaha MT-25 saat ini menjadi pemimpin pasar motor sport naked dengan 

kapasitas mesin 250cc. Yamaha MT-25 diluncurkan perdana pada Bulan Juni 2015, dengan 

http://motor.otomotifnet.com/read/2015/06/30/359322/38/13/Test-Ride-Yamaha-MT-25-Impresi-dan-Data-Lengkap-Pengetesannya
http://motor.otomotifnet.com/read/2015/06/30/359322/38/13/Test-Ride-Yamaha-MT-25-Impresi-dan-Data-Lengkap-Pengetesannya
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tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kendaraan sepeda motor jenis sport 

naked dengan kapasitas mesin 250cc dan diharapkan mampu bersaing dengan kompetitor di 

segmen sepeda motor jenis sport naked dengan kapasitas mesin 250cc. Yamaha MT-25 

dibanderol dengan harga yang cukup murah dikelasnya.  

Secara desain motor ini memiliki perbedaan tipis dengan saudaranya Yamaha YZF-

R25, karena basisnya memang dari R25. Perbedaan utama ada di bagian depan. Jadi khas 

naked bike dengan lampu menempel di suspensi. Fairing kini digantikan tangki besar 

dengan shroud yang membuatnya gagah. Di bawahnya ada sayap radiator dan under cowl 

mengisi kekosongan bawah mesin. Kemudian di belakang ada behel dengan dudukan karet, 

sehingga getaran tereduksi 

Tester  OTOMOTIF yang punya tinggi 173 cm dan berat 63 km, sangat nyaman 

saat duduk di joknya yang empuk. Setangnya yang lebih mundur 19 mm dan 39 mm lebih 

tinggi dari R25, membuat posisi lebih tegak. Dipadu tangki yang terbilang tinggi dibanding 

rival, desainnya enak dijepit, jadi nyaman dan membantu kelincahan dalam bermanuver di 

jalanan macet maupun di kecepatan tinggi. Asyiknya setang MT-25 pakai raiser dengan 

dudukan karet, sehingga jadi minim getaran. Tangan jadi enggak mudah lelah. Untuk 

handling, kendati posisi duduknya sedikit beda, namun karakternya persis dengan R25. 

Kombinasi sasis tipe diamond dengan sudut suspensi depan hanya 25° dan bobot isi cuma 

165 kg, membuat MT-25 sangat mudah diarahkan dan nurut, bahkan di kecepatan tinggi 

sekalipun. Suspensi yang lembut membuat nyaman, speed trap pun dengan enaknya dilibas 

tanpa perlu khawatir badan terpental. Hanya saja bagi yang suka kencang suspensi 

belakang monocross-nya memang terlalu soft, agak goyang saat menikung kencang. Kalau 

untuk riding harian sih enggak masalah, masih nyaman. 

Yamaha MT-25  dibandingkan dengan  Kawasaki Z250, keduanya punya perbedaan 

yang signifikan  Yamaha MT-25 mengusung desain simple yang lebih kaku dan sekilas 

bergaya robotic-style, sementara Z250 tampil lebih berisi dengan lekukan tajam plus kesan 

agresif yang terpancar jelas. Perbedaan keduanya juga bisa dirasakan saat kita duduk 

http://enoanderson.com/2015/03/08/ini-dia-pilihan-warna-baru-kawasaki-z250-2015-makin-cerah/
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diatasnya, Yamaha MT-25 terasa bagaikan motor 150cc dengan fitur yang jauh lebih 

menarik… Sementara Z250, sukses membuat saya merasa sedang duduk di atas 

Moge. Dapat bandingkan Yamaha MT-25 dengan genrenya, YZF R25 peningkatan di sisi 

kualitas plastik. Yang saya rasakan di Naked Bike ini plastiknya terasa lebih solid, dan 

mantap. Tangki bensinnya masih saja dibekali dengan kondom tangki plastik, yang 

menurut saya sangat tidak selaras dengan  mengingat harganya yang tembus diatas 45 

jutaan. Hal baiknya, Suara tangki “kriyet kriyet” seperti yang pernah menggema di YZF 

R25, kini tak lagi ditemui di MT 25.  Sektor frame, Yamaha MT-25 mengusung sasis 

tubular diamond berbahan baja. Las-lasannya terasa kurang mantap. Malah terlihat seperti 

sambungan frame motor 150cc kompetitor yang kemarin baru saja saya ulas. Detail nya 

pun tak mampu memuaskan penglihatan saya. Hampir semua bagian intinya dilabur dengan 

cat hitam powder coat yang rawan pudar, dan terkesan cheapy. 

 Speedometer : Tampilannya sama saja dengan YZF R25. Modelnya kombinasi 

antara Speedometer Digital-Analog yang nyaman dipandang mata. Isinya terdiri dari 

Speedometer, Takometer, Jam Digital, Gear indicator, Shift timing light, Indikator BBM, 

Indikator suhu mesin, Oil, Trip.  Tampilannya Komplit, Futuristik, Informatif, dan sangat 

memanjakan Usernya.  

Tangki & Dashboard : Masih dibekali bahan kondom plastik yang terkesan sangat 

cheapy. Meskipun fungsinya sama dengan tangki berbahan logam, tapi menurut saya poin 

tersebut cukup mengurangi aspek penilaian keseluruhan. Setangnya dibekali model baplang 

yang sangat nyaman & lebih rileks dibanding saudaranya YZF R25. Kaki-Kaki : Bagian ini 

dikombinasi dengan Velg 5 Palang Y-Spoke dengan Ban IRC Road Looser eh Winner, plus 

Cakram Full Floating nya terkesan solid dan kokoh. Suspensi : Kombinasi suspensi 

teleskopik 41mm di depan, plus Swingarm gambot (assymetric) di belakang, membuat 

sektor ini tampil gagah. Jok : Lumayan empuk, Khas Yamaha. Footstep : Modelnya sporty 

dan bersahabat dengan posisi kaki rider. Footpeg boncengernya juga apik, dengan model 

http://enoanderson.com/2014/11/15/ini-dia-alasan-yamaha-yzf-r25-laris-manis-mengungguli-penjualan-ninja-250/
http://enoanderson.com/2015/08/10/kelebihan-kekurangan-honda-cb150r-facelift/
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alumunium yang bisa dilepas. Knalpot : Modelnya mengikuti styling Yamaha YZF R1M 

terbaru.  

http://enoanderson.com/2015/08/20/apa-aja-sih-kelebihan-kekurangan-fisik-yamaha-mt-25/ 

 Penelitian ini melakukan pra survey dengan cara mewawancara secara langsung 

kepada konsumen Yamaha di Kota Bandung mengenai produk sepeda motor Yamaha MT-

25 tersebut dan hasil dari pra Survey tersebut adalah bahwa mereka memiliki minat beli 

terhadap Yamaha MT-25 dikarenakan mereka tertarik dari gaya dan desain produk bukan 

dari harganya yang murah. Konsumen pun tidak begitu mementingkan harga yang murah 

atau pun mahal. Jadi harga tidak begitu penting bagi konsumen meskipun harga dari 

Yamaha MT-25 paling murah dibandingkan dengan kompetitirnya. 

Atribut produk merupakan segala sesuatu yang melekat dan menyertai produk 

tersebut. Atribut merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendorong konsumen 

untuk membeli produk, semakin baik atribut produk maka konsumen akan semakin tertarik 

untuk membeli produk tersebut. Atribut Produk adalah unsur-unsur yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk 

meliputi merek, kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, pelayanan, jaminan 

dan harga Tjiptono (2008:104) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul 

“Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha MT-25 di Kota 

Bandung.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Atribut Produk Yamaha MT-25 dan Minat Beli Yamaha MT-25 

di Kota Bandung.   

http://enoanderson.com/2015/08/20/apa-aja-sih-kelebihan-kekurangan-fisik-yamaha-mt-25/
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2. Bagaimana pengaruh Atribut Produk terhadap Minat Beli sepeda motor 

Yamaha MT-25 di Kota Bandung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Atribut Produk Yamaha MT-25 dan Minat Beli Yamaha 

MT-25 di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Atribut Produk terhadap Minat Beli sepeda 

motor Yamaha MT-25 di Kota Bandung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi dan masukkan bagi perusahaan bahwa harga dan 

desain dapat mempengaruhi daya minat beli. 

2. Sebagai acuan dan bahan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian 

lanjutan pada masalah yang sama yaitu harga dan desain dari produk. 

3. Sebagai bahan pembanding bagi konsumen yang akan dapat melakukan 

kegiatan pembelian kendaraan bermotor. 

4. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep 

pemasaran 

1.5 Lokasi dan Tempat Penelitian 

 Dealer- dealer Yamaha di Kota Bandung. 

 


