
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat dan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang 

usaha. Perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan produknya menuju tingkat 

yang lebih baik. Semua itu dilakukan agar perusahaan bisa bertahan menghadapi 

persaingan. Dunia usaha harus selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal 

ini memberika dorongan bagi perusahaan-perusahaan untuk selalu meningkatkan 

produk yang dihasilkan baik dari segi kualitas maupun variasi produknya. Upaya 

yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen serta mempertahankan keberadaannya adalah dengan 

melaksanakan aktifitas pemasaran yang tepat dan terarah, seperti meningkatkan 

atribut produk, kebijakan harga dan memilih saluran distribusi yang tepat untuk 

dapat  menghadapi persaingan yang ketat didunia usaha dewasa ini. 

Pertumbuhan industri otomotif nasional pada tahun 2011 diperkirakan 

akan melebihi target awal yang dicanangkan pemerintah. Semula, Kementerian 

Perindustrian atau Kemenperin selaku pembina industri nasional hanya mematok 

target 4 persen. Namun, target kemudian dinaikkan menjadi 8 sampai 9 persen 

hingga akhir tahun.  Situasi pertumbuhan industri tecermin dari pasar otomotif 

yang terjadi sekarang ini. Mengacu data Gaikindo, sepanjang Januari-September 

2010, total penjualan mobil wholesales nasional naik 65 persen dibandingkan 

periode sama tahun sebelumnua.(http://otomotif.kompas.com) seperti terlihat pada 

tabel 1.1 sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

Tabel 1.1 

Penjualan wholesales & ritel 2010 dan 2009 
 

Pos. Merek 2010 2009 
Wholesales Ritel Wholesale Ritel 

1. Toyota 280.680 280.704 186.687 190.471 
2. Daihatsu 118.591 115.705 77.513 75.169 
3. Mitsubishi 106.483 102.006 61.735 64.334 
4. Suzuki 71.210 68.832 44.689 46.916 
5. Honda 61.336 58.849 39.570 39.650 
6. Nissan 37.424 34.855 22.738 22.396 
7. Isuzu 24.012 23.037 15.236 13.085 
8. Hino 21.297 20.852 11.390 11.594 
9. Ford 8.871 8.233 6.348 6.477 

10. Mazda 6.018 6.019 1.542 1.752 
11. Hyundai 4.802 4.961 5.207 4.170 
12. Kia 6.431 4.529 3.195 2.904 
13. Chevrolet 4.508 4.354 2.612 2.670 
14. Mercedes-Benz 4.407 4.344 3.450 3.350 
15. Proton 2.190 2.045 2.150 1.920 
16. BMW 1.190 1.190 901 901 

  Lain-lain 4.301 4.380 1.098 1.153 
 Total 763.751 744.895 486.061 488.912 

Sumber : http://otomotif.kompas.com 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat adanya kenaikan penjualan baik wholesales 

maupun ritel. Tahun 2011 Menteri Perdagangan Suryo Bambang Sulisto menilai 

sektor industri otomotif akan tetap menjadi andalan.  Namun produsen otomotif 

menghadapi kekuatiran dengan beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan 

pemerintah secara bersamaan. Kebijakan tersebut adalah pembatasan konsumsi 

bahan bakar minyak bersubsidi, serta rencana penerapan pajak progresif dan 

kenaikan pajak daerah. Pajak Progresif bagi kendaraan bermotor roda empat 

diperkirakan akan memperlambat laju pertumbuhan penjualan mobil nasional di 

tahun 2012. http://otomotif.kompas.com 

Jika melihat tahun sebelumnya lebih jauh, yaitu pertumbuhan penjualan 

mobil dari tahun 2009 ke tahun 2010 juga masih naik signifikan sebanyak 40%. 

Penetapan pajak progresif ini dinilai sangat memperlambat pertumbuhan 

penjualan mobil nasional tahun depan. Meski demikian, pemerintah menilai 



 
 

aturan dan pajak atas kendaraan bermotor roda empat ini hanya akan menyasar 

para konsumen kelas atas.  (http://kanwiljaksel.pajak.go.id). 

Salah satu industri otomotif yang memiliki segmen kelas atas adalah mobil 

Bayerische Motoren Werke (BMW). Hingga pertengahan September 2011, 

penjualan mobil BMW meningkat 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Meningkatnya penjualan tidak terlepas dari semakin membaiknya perekonomian 

di Tanah Air dan keikutsertaan di sejumlah pameran otomotif di Jakarta. Mobil 

BMW yang paling laris di Tanah Air adalah BMW Seri 3 yang berhasil terjual 

399 unit. http://www.mediaindonesia.com 

PT. Tunas Mobilindo Parama merupakan sub dealer BMW di kota 

Bandung yang melakukan kegiatan penjualan mobil BMW. Perawatan dan 

penyediaan suku cadang. BMW seri 3 merupakan salah satu produk yang 

dihasilkan BMW dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Tunas 

Mobilindo Parama. BMW seri 3 merupakan mobil berkapasitas 2000 dan 2500cc 

bertransmisi manual dan automatik dengan kelebihan pada speed (kecepatan), 

akselerasi, handling (penguasaan). Disamping itu kelebihan lainnya adalah desain, 

warna, merk, fitur keselamatan, fitur keamanan, nagivasi, hiburan, proses 

kepemilikan dan fasilitas yang diberikan oleh dealer. Dengan peningkatan atribut 

produk seperti ini, BMW seri 3 diharapkan dapat menjadi pilihan utama 

disegmentnya. Apabila peningkatan atribut produk tersebut memiliki nilai tambah 

yang baik bagi konsumen.  Semakin baik atribut produk maka konsumen akan 

semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Atribut-atribut produk, antara 

lain merek, kemasan, kualitas/mutu, dan jaminan. Harga juga merupakan salah 

satu atribut produk yang penting bagi konsumen dalam mengambil suatu 

keputusan (Fandy Tjiptono (2002:103). 

Menyadari pentingnya atribut produk bagi perusahaan maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap atribut produk dan 

pengaruhnya terhadap minat pembelian konsumen. Selanjutnya hasil penelitian ini 

akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul ‘Pengaruh atribut produk 

mobil BMW seri 3 terhadap minat beli konsumen Bandung’ 



 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas 

maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apa dan bagaimana atribut produk mobil BMW seri 3  yang ditawarkan oleh 

Bayerische Motoren Werke AG? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap atribut produk mobil BMW seri 3? 

3. Sejauh mana pengaruh atribut mobil BMW seri 3 terhadap minat beli 

konsumen? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mecari data dan 

informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

seeberapa besar pengaruh atribut produk terhadap minat beli pada PT. Tunas 

Mobilindo Parama. Sehingga data-data, informasi, dan gambaran tersebut dapat 

digunakan oleh penulis untuk penyusunan skripsi yang merupakan sala satu syarat 

untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Manajemen dan Bisnis jurusan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa dan bagaimana atribut produk dari mobil BMW seri 3 

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap atribut produk mobil BMW 

seri 3 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atribut  produk mobil BMW seri 3 

terhadap minat beli konsumen. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat memberikan  manfaat bagi pihak 

1. Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan 

bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan 

keputusan mengenai atribut produk di masa yang akan datang. 



 
 

2. Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis mengenai Manajemen Pemasaran. Khususnya mengenai atribut 

produk serta dampak terhadap minat pembelian konsumen yang telah 

didapat penulis pada masa perkualiahan, sehingga penulis dapat 

membandingkan teori-teori tersebut dengan penerapan yang sebenarnya di 

lingkungan dunia usaha yang nyata 

3. Pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai 

tambahan pengetahuan di bidang pemasaran khususnya atribut produk. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya kebutuhan masyarakat, serta 

banyaknya barang dan jasa yang berada di pasar mengakibatkan peningkatan 

persaingan diantara perusahaan. Setiap perusahaan dituntut harus dapat memiliki 

keunggulan bersaing agar dapat memenangkan persaingan, karena hanya 

perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing yang unggul dalam persaingan 

yang ketat. Hal inilah yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan 

inovasi dan diferensiasi dalam pengembangan sistem maupun produk. Demikian 

pula halnya yang terjadi di  industri otomotif seperti apa yang telah diuraikan 

diatas. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2003:337), Produk didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya” 

Selain produk, terdapat juga atribut produk yang menjadi bagian suatu 

produk. Dalam pengertian perilaku konsumen, atribut produk dapat didefinisikan 

sebagai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengambil 

keputusan tentang pembelian suatu merk atau produk. Pada intinya adalah bahwa 



 
 

atribut produk itu adalah segala hal yang melekat pada produk tersebut atau 

menjadi bagian dari produk itu sendiri. 

Atribut produk menurut Fandy Tjiptono dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Pemasaran (2002:103) adalah sebagai berikut: 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian” 

Pengertian beberapa unsur-unsur atribut produk menurut Fandy Tjiptono 

(2002:104) adalah sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud dengan merek adalah 

nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak atau kombinasi atribut-

atribut lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi 

terhadap produk pesaing. 

Kedua, kemasan merupakan suatu alat yang mendukung suatu produk 

untuk menarik perhatian seorang konsumen. Seorang konsumen akan tertarik pada 

suatu produk apabila kemasan produk tersebut unik berbeda dengan produk 

pesaing. Kemasan juga bermanfaat untuk memberikan informasi tentang cara 

penggunaan atau informasi khusus tentang produk tersebut. 

Ketiga, kualitas adalah kemampuan suatu produk memberikan kinerja 

sesuai dengan fungsinya. Kualitas sangat penting bagi penempatan suatu produk 

dalam membentuk kepercayaan konsumen. Selain itu juga merupakan keunggulan 

yang sering ditonjolkan oleh seorang penjual atau pemasar untuk menempatkan 

posisinya diantara produk-produk lain yang ada dipasar. 

Sedangkan jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila 

produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau 

dijanjikan. 

Perusahaan harus dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap 

produknya dengan cara meningkatkan citra merek keseluruhan melalui atribut 

yang mereka miliki dibenak konsumen. 



 
 

Menurut McCarthy (2001:298) minat beli didefinisikan sebagai berikut: 

“Minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka 

pemenuhan kebutuhannya”. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli 

merupakan suatu keinginan yang timbul dibenak konsumen untuk dapat memiliki 

atau membeli suatu produk atau jasa yang baru dilihat, di dengar atau dirasakan 

dimana sikap konsumen tersebut terdiri dari serangkaian unsur-unsur dimana 

terdapat hasrat dan keinginan konsumen yang berminat atau berencana untuk 

membeli. 

Apabila konsumen merasa suka terhadap produk melalui atribut produk 

yang membentuknya maka konsumen akan setia terhadap produk, sehingga 

konsumen tersebut akan melakukan pembelian ulang terhadap produk yang sama. 

Keterkaitan antara atribut produk dengan keputusan pembelian yaitu menurut 

Sutisna (2003:6), Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Konsumen individual. Artinya, pilihan untuk membeli suatu produk 

dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri 

konsumen. 

2. Lingkungan yang mempengaruhi konsumen, maksudnya adalah pilihan-

pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang 

mengitarinya. 

3. Stimuli pemasaran atau disebut juga dengan strategi pemasaran. 

Sesuai dengan penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa pemilihan atribut yang 

tepat dalam suatu produk akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian terhadap suatu produk. 

 

 

 

 



 
 

1.6 Hipotesis 

Apabila perusahaan dapat menyediakan produk sesuai kebutuhan dan 

keinginan konsumen akhirnya, maka akan terjadi hubungan yang saling 

menguntungkan antar semua pihak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan 

diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

‘Atribut produk mobil BMW seri 3 berpengaruh terhadap minat beli konsumen’ 

 

1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi guna memenuhi salah satu syarat 

menempuh ujian sarjana pada Jurusan Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Tunas Ridean Tbk 

sebagai main dealer mobil BMW yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 15 

Bandung penelitian ini dimulai bulan oktober 2011 sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


