
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri otomotif kendaraan bermotor merupakan industri yang

pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia. Di sebabkan kebutuhan

masyarakat Indonesia akan alat transportasi sangatlah penting untuk

menunjang kegiatan sehari-hari. Dengan tingkat pendapatan masyarakat yang

meningkat permintaan kendaraan bermotor pun akan terus meningkat.

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat

luas. Sebagai negara yang sedang berkembang, pembangunan infrastruktur

semakin pesat. Salah satunya infrastruktur jalan penghubung suatu daerah ke

daerah lainnya. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat,

alat transportasi sangat dibutuhkan agar perekonomian masyarakat bisa stabil.

Alat transportasi yang beragam jenis dan fungsinya menjadi pilihan

bagi masyarakat. Salah satunya alat transportasi roda dua yaitu sepeda motor,

penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang

relatif terjangkau dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya

cukup hemat.

Konsumen sebagai individu yang membeli suatu produk telah melalui

proses-proses atau tahapan-tahapan seperti mendapatkan informasi  kemudian

membandingkan membandingkan produk satu dengan produk lainnya sampai

terjadinya keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan salah satu

hal penting yang harus diperhatikan oleh para produsen. Persaingan yang
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semakin ketat mengharuskan produsen menganalisa perilaku keputusan

konsumen dalam pembelian suatu produk. Sehingga produsen bisa

melakukan strategi yang tepat agar konsumen tertarik pada produk yang

dihasilkan.

Dalam memilih suatu produk, konsumen tentu saja akan di pengaruhi

oleh atribut produk. Atribut produk merupakan segala sesuatu yang melekat

pada produk tersebut seperti merek, kualitas, fitur, desain dan sebagainya.

Atribut merupakan unsur penting yang mendorong konsumen untuk membeli

produk, semakin baik atribut maka maka konsumen semakin tertarik untuk

membeli. Selain itu atribut produk memiliki peran pembeda bagi produk-

produk sejenis.

Sepeda motor di Indonesia memiliki berbagai jenis, salah satu jenis

yang paling diminati adalah sepeda motor jenis sport. Sepeda motor sport

adalah sepeda motor yang memiliki kelebihan pada kecepatan dan

kenyamanan. Persaingan produsen sepeda motor sport Indonesia sangatlah

ketat, produsen-produsen harus mengeluarkan produk dengan atribut-atribut

produk yang memenuhi kebutuhan konsumen.

Yamaha merupakan salah satu produsen otomotif sepeda motor di

Indonesia. Dealer resmi Yamaha tersebar di seluruh daerah-daerah di

Indonesia. Salah satu jenis sepeda motor yang ditawarkan adalah motor sport

Yamaha Vixion. Yamaha Vixion pertama kali diluncurkan pada tahun 2007,

dikenal dengan motor sport ijeksi pertama yang dipasarkan di Indonesia.



3

Yamaha telah menerapkan atribut-atribut produk yang bermutu, hal ini

diharapkan bisa  menarik minat beli konsumen terhadap produk Yamaha.

Yamaha Vixion menggunakan fitur ijeksi (Fuel Injection), yang

mampu membuat konsumsi bahan bakar sepeda motor ini menjadi lebih irit,

ditambah lagi dengan sistem pengapian injeksi yang mampu menyesuaikan

kebutuhan mesin dengan suplay bahan bakar yang masuk. Yamaha Vixion

juga menggunakan desain rangka delta box, yang berfungsi agar stabil di

tikungan dan nyaman dikendarai jarak jauh.

Yamaha Vixion merupakan salah satu sepeda motor yang

menggunakan teknologi DiASil Cylinder (Die Aluminium Silicon). Teknologi

ini memiliki kelebihan awet, tidak mudah aus, hemat pemakaian oli,

meredam suara, serta  pendinginan  yang sempurna.

Dalam persaingannya, kompetitor Yamaha Vixion memiliki kelebihan

atribut produknya masing-masing. Dengan kualitas, fitur dan desain yang

dimiliki, Yamaha Vixion berusaha mendiferesiasikan produknya dari

kompetitor-kompetitor yang ada.
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Berikut ini adalah data penjualan sepeda motor Yamaha Vixion di CV.

Istana Motor Selatpanjang tahun 2010 - 2014 dapat di lihat pada tabel di

bawah ini :

Tabel 1.1 Data Penjualan Sepeda Motor Yamaha Vixion di CV. Istana

Motor Selatpanjang tahun 2010-2014

No Tahun Penjualan
(unit)

Perubahan
(%)

1 2010 65 -

2 2011 109 67,69

3 2012 158 44,95

4 2013 217 37,34

5 2014 263 21,19

Sumber : CV. Istana Motor Selatpanjang Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah sepeda motor Yamaha Vixion

yang terjual pada tahun 2010 sebanyak 65 unit, tahun 2011 mengalami

peningkatan penjualan sebanyak 109 unit dengan penurunan persentase

penjualan sebesar 67,69%, tahun 2012 peningkatan penjualan sebanyak 158

unit dengan persentase penjualan mengalami penurunan yaitu sebesar

44,95%, tahun 2013 penjualan mengalami peningkatan lagi sebanyak 217

unit dengan persentase penjualan menurun menjadi 37,34%, dan pada tahun

2014 penjualan juga mengalami peningkatan sebanyak 263 unit dengan

mengalami penurunan persentase penjualan sebesar 21,19%. Dari tabel

tersebut dapat kita lihat, penjualan dari tahun ke tahun terus tumbuh, namun

berbanding terbalik dengan persentase penjualan yang terus menurun.
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Penjualan yang terus meningkat dapat dikarenakan atribut-atribut

produk yang di miliki, telah menarik minat konsumen untuk memutuskan

membeli sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor Selatpanjang.

Lalu bagaimana dengan penurunan persentase penjualan secara tidak

langsung yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Semakin kompleknya prilaku konsumen terhadap suatu produk, persaingan

dengan produk sejenis, dan selera konsumen yang berubah-ubah, hal ini

merupakan masalah yang di hadapi perusahaan untuk meningkatkan

persentase penjualan.

Oleh karena itu perusahaan berkewajiban untuk memahami selera

konsumen, bagaimana konsumen mengambil keputusan, agar pihak

perusahaan bisa menginformasikan dengan baik tentang keunggulan-

keunggulan atribut produk. Karena konsumen memilih suatu produk

berdasarkan atribut produk yang paling memenuhi kebutuhan.

Menurut konsep pemasaran berhasilnya suatu perusahaan apabila

perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik,

hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memasuki era

kompetisi.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis

tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : “PENGARUH ATRIBUT

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA

MOTOR YAMAHA VIXION PADA CV. ISTANA MOTOR

SELATPANJANG”.
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1.2 Rumusan Masalah

1) Apakah Kualitas Produk berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan

Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor

Selatpanjang ?

2) Apakah Fitur Produk berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan

Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor

Selatpanjang ?

3) Apakah Desain Produk berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan

Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor

Selatpanjang ?

4) Apakah Kualitas Produk, Fitur Prdouk dan Desain Produk berpengaruh

secara simultan terhadap Keputusan Pembelian sepeda motor Yamaha

Vixion pada CV. Istana Motor Selatpanjang ?

1.3 Tujuan penelitian

1) Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan

Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor

Selatpanjang,

2) Untuk mengetahui pengaruh Fitur Produk terhadap Keputusan

Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor

Selatpanjang,

3) Untuk mengetahui pengaruh Desain Produk terhadap Keputusan

Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor

Selatpanjang,
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4) Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk, Fitur Produk, dan Desain

Produk terhadap Keputusan Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion

pada CV. Istana Motor Selatpanjang.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1) Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah

diperoleh selama mengikuti masa perkuliahan pada  jurusan Manajemen

Konsentrasi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai saat konsumen

membuat keputusan untuk membeli dan diharapkan dapat digunakan

perusahaan sebagai bahan objektif untuk pengambilan keputusan di masa

yang akan datang.

3) Untuk Peneliti Berikutnya.

Sebagai referensi untuk penelitian–penelitian selanjutnya, untuk meneliti

masalah yang berkaitan dengan hasil skripsi ini.
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1.5 Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pengertian dan pemahaman penulisan ini, maka

penulis menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini mengemukakan dan menguraikan berbagai teori yang

melalui tinjauan kepustakaan yang menjadi landasaran dasar

penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini  dijelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab mengemukakan secara singkat tentang sejarah perusahaan,

aktivitas dan struktur organisasi perusahaan.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini digambarkan tentang hasil penelitian tentang

pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian sepeda

motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor Selatpanjang.

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini yang

berisi kesimpulan dan saran.


