
 

 i 

ANALISIS HUBUNGAN PERUBAHAN DESAIN PRODUK 

SEPEDA MOTOR YAMAHA TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN 

(Studi Kasus Pada Dealer Tunas Jaya Motor Sukoharjo) 

 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

Disusun Oleh : 

SLAMET SANTOSO  

B 100 040 050 

 

 

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



  

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin komplek dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sangat berpengaruh dalam bidan usaha. Hal ini mendorong para 

pengusaha untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dan jenis yang 

lebih bervariasi serta kualitas yang memadai. Berkembangnya industri dewasa 

ini menyebabkan makin kompetitifnya persaingan dalam dunia industri 

dimana perusahaan berlomba-lomba untuk menarik konsumen sebanyak 

mungkin. Para pelaku bisnis di industri terus berupaya agar apa yang mereka 

hasilkan dan mereka tawarkan, diinginkan dan di terima oleh konsumen, yang 

kemudian akan dibeli dalam tingkat pembelian yang maksimum dengan 

frekuensi pembelian yang tinggi. 

Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu dan pintar dalam 

pemilihan barang strategi pemasaran yang akan digunakan dalam menjual 

produknya. Dalam memasarkan produknya harus digunakan strategi 

pemasaran yang tepat. Pemasaran yang tepat tersebut terbentuk dari kombinasi 

yang tepat pula antara kualitas, harga, saluran distribusi dan kegiatan promosi 

produk. Awalnya suatu perusahaan menggunakan strategi produk baru. 

Produk baru dapat meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, 

produk yang dimodifikasi dan merk baru yang dikembangkan melalui usaha 

riset dan pengembangan (Tjiptono, 1995: 101). 
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Pada saat ini persaingan di dunia marketing bukan hanya persaingan 

dalam hal harga tetapi sudah berkembang menjadi persaingan merk, dimana 

perusahaan berlomba untuk menancapkan citra merk mereka sedalam 

mungkin ke dalam benak konsumen. Sebaliknya di masyarakat terdapat 

bermacam-macam jenis orang dengan keinginan dan selera yang berbeda-beda 

pula. Persaingan yang semakin kuat akan menciptakan customer sendiri-

sendiri antar produk, karena persaingan ini akan membuat konsumen yakin 

dalam memilih dan membeli terhadap merk tertentu. Untuk meyakinkan 

konsumen agar membeli produk yang dihasilkan dan meningkatkan penjualan 

diperlukan suatu strategi pemasaran produk. Banyak hal yang dapat membuat 

produsen untuk tetap bertahan hidup selama bertahun-tahun dalam dunia 

pemasaran salah satu tujuannya yaitu merebut pasar dengan cara memberikan 

rangsangan kepada konsumen untuk membeli produknya. 

Banyak strategi yang dapat dilakukan untuk merangsang konsumen 

salah satunya yaitu desain produk. Desain telah menjadi titik kulminasi dari 

proses pemasaran, periklanan dan merchandising (perdagangan). Contoh 

dengan desain yang variatif akan menjadi daya tarik tersendiri. Seluruh dana 

dan kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk membangun kesadaran merk 

dan citra perusahaan mereka, akan memperlihatkan keberhasilannya pada saat 

konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Strategi ini berkaitan dengan tingkat standarisasi produk. Perusahaan 

memiliki 3 pilihan strategi, yaitu produk standar, customize product (Produk 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan tertentu ), dan 
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produk standar yang dimodifikasi. Peranan desain sebagai suatu alat 

pemasaran adalah: 

1. Memberikan pelayanan sendiri (self service) yaitu menyebutkan cirri-ciri 

produk, meyakinkan konsumen dan memberikan kesan yang 

mengguntungkan. 

2. Citra perusahaan dan merk (company and brand image) yaitu 

mengandung keyakinan jika dirancang secara tepat dan cermat dalam 

mendapatkan keyakinan konsumen mengenai perusahaan / merknya. 

3. Peluang inovasi (innovation opportunity) 

Strategi yang diambil salah satunya yaitu dengan cara merubah desain 

dan menciptakan produk baru atau menciptakan cariasi lain. Hadirnya varian 

lain “superbebek” Yamaha di tanah air, membawa angina baru bagi bikers di 

Indonesia. Teknologi canggih dan jauh kedepan, alasan perubahan desain 

menurun antara lain disebabkan karena terjadi penurunan penjualan, produk 

pesaing lebih unggul, perubahan kecenderungan konsumen, perubahan sikap 

konsumen, perubahan kondisi pasar, kebijakan pemasaran baru, 

perkembangan teknologi. Strategi produk standar dengan modifikasi juga 

memungkinkan perusahaan melakukan hubungan yang erat dengan pasar dan 

memperoleh pengalaman dalam pengembangan standar baru (Tjiptono, 1995: 

99). 

Berhubungan dengan hal tersebut disini penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai perusahaan YAMAHA sebagai salah satu perusahaan besar di 

Indonesia dibidang otomotif yaitu meneliti masalah Analisis Analisis 
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Hubungan Perubahan Desain Produk Sepeda Motor Yamaha Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen  (Studi Kasus Pada Dealer Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo) 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan antara perubahan desain produk headlight 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

2. Apakah terdapat hubungan antara perubahan desain produk front mask 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

3. Apakah terdapat hubungan antara perubahan desain produk shaped brake 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

4. Apakah terdapat hubungan antara perubahan desain produk disc brake 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

5. Apakah terdapat hubungan antara perubahan desain produk body stripping 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 
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6. Apakah terdapat hubungan antara perubahan desain produk monoshock 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara perubahan desain produk headlight 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

2. Untuk mengetahui hubungan antara perubahan desain produk front mask 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

3. Untuk mengetahui hubungan antara perubahan desain produk shaped 

brake terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya 

Motor Sukoharjo? 

4. Untuk mengetahui hubungan antara perubahan desain produk disc brake 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

5. Untuk mengetahui hubungan antara perubahan desain produk body 

stripping terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya 

Motor Sukoharjo? 
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6. Untuk mengetahui hubungan antara perubahan desain produk monoshock 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya Motor 

Sukoharjo? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat: 

1. Perusahaan Tunas Jaya Motor 

Penelitian ini memberikan informasi bagi pemimpin perusahaan sebagai 

bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk masa 

yang akan datang. 

2. Bagi dunia pendidikan 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam menambah wawasan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

masalah keputusan pembelian. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian yang dapat berguna sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenal rasio keuangan. 

4. Bagi pihak lain 

Bagi para konsumen sebagai kajian untuk melakukan pembelian terhadap 

motor terutama merk Yamaha. 
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E. Pembatasan Masalah  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman arti antara penulis dengan pembaca 

serta batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya meneliti 

mengenai hubungan antara perubahan desain produk Yamaha yang meliputi 

headlight, front mask, shaped brake, disc brake, body stripping dan 

monoshock terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Tunas Jaya 

Motor Sukoharjo untuk pembelian pada tahun 2008  

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab akan 

menjelaskan berbagai sub pokok bab. Secara rinci kelima bab tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari 

permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri 

dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

penelitian dan sistematika skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam landasan teori akan dijelaskan tentang pengertian 

pemasaran, produk, unsur produk dan perubahan fungsi desain 

produk, perilaku konsumen, teori perilaku konsumen, keputusan 

pembelian konsumen, hipotesis dan penelitian terdahulu 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi kerangka pemikiran, teknik populasi, sampel 

dan sampling, definisi operasional, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek penelitian, 

diskripsi data, analisa data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan, serta saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan. 
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