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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Persaingan di dalam bisnis sepeda motor semakin ketat dan kompleks, 

perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi dalam 

persaingan bisnis tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut, manajemen perusahaan harus memiliki keahlian 

yang baik dan peka terhadap persaingan yang terjadi agar mampu mengantisipasi 

dan memenagkan persaingan usaha sehingga dapat menjalankan perusahaan 

dengan efektif dan efisien (Handoko, 2008 dalam Wibowo dan Purwantini 2011).  

Semakin ketatnya persaingan tersebut menyebabkan semakin banyaknya 

pilihan sepeda motor bagi konsumen, sehingga konsumen semakin cermat dan 

pintar dalam memilih produk sepeda motor yang ditawarkan. Perusahaan-

perusahaan harus mampu melihat, mengetahui serta menetapkan orientasi 

kepuasan konsumen atau pasar sebagai tujuan utama (Agus, 2001). Untuk  

mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan 

pasar sasaran (target market) dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan 

efisien daripada yang dilakukan oleh pesaing (Kotler dan Armstrong, 1999 ). Jika 

seorang pemasar mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, 

mengembangkan produk berkualitas, menetapkan harga, serta mempromosikan 
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produk secara efektif, maka produk-produknya akan laris dipasaran (David W 

Cravens, 1996 dalam Wibowo dan Purwantini, 2011).   

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk 

proses yang mendahului dan menyusul tindakan ini (Engel, 2006). Dalam 

pemilihan produk, konsumen juga mempertimbangkan beberapa hal internal 

antara lain tingkat pendapatan yang dimiliki, kepuasan yang di dapat dalam 

menggunakan produk tersebut, hingga pemakaian produk oleh populasi 

disekitarnya. Perilaku konsumen terjadi melalui beberapa proses atau tahapan 

terlebih dahulu seperti mendapat informasi (baik melalui iklan atau referensi dari 

orang lain), kemudian membandingkan produk itu. Perilaku konsumen tersebut 

merupakan fenomena yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran 

perusahaan, yaitu perilaku konsumen dalam melakukan pembelian (Swastha dan 

Irawan, 2001 dalam Wibowo dan Purwantini, 2011). Banyak pertimbangan yang 

dilakukan komsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk 

misalnya, kualitas produk, harga, dan iklan (Engel, 1994). 

Yamaha sebagai perusahaan otomotif yang sedang berkembang, senantiasa 

memberikan keyakinan dan harapan kepada para pengguna atau pelanggannya 

untuk terus memberikan kepuasan kepada mereka. Di Indonesia sendiri banyak 

terdapat distributor produk Yamaha, salah satunya yaitu Yamaha Sumber Baru 

Rejeki Cabang Kartasura. Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tersebut menjual 

berbagai mancam item sepeda motor diantaranya Yamaha New Mio 125 M3, 
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Yamaha Fino FI, Yamaha Bison, Yamaha Vixion, Yamaha Jupiter Z . Yamaha 

Sumber Baru Rejeki juga membuka bengkel dan menjual spare part sepeda 

motor Yamaha. Strategi ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan 

kemudahan bagi pelanggan jika terjadi kerusakan atau masalah pada sepeda 

motornya. 

Dalam pemasaran produknya Yamaha Sumber Baru Rejeki menggunakan 

strategi untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan strategi 

produk, strategi harga dan strategi iklan untuk mempromosikan produknya. 

Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, 

termasuk didalamnya masalah warna, harga, namabaik pabrik, nama baik toko 

yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima 

oleh pembeli guna memuaskan keinginannya (Alam Buchari, 2004). 

Kualitas di tentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di 

dalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau komponen lain, 

eksklusifita, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, pembungkusan, dan 

sebagainya) (Handoko, 2000). 

Di samping kualitas produk, penetapa harga juga sangat penting untuk 

menarik konsumen, karena setiap harga yang di tetapkan perusahaan akan 

mengakibatkan tingkat permintaan terhadap produk berbeda, Dalam sebagian 

besar kasus, biasanya permintaan dan harga berbanding terbalik, yaitu semakin 

tinggi harga semakin rendah permintaan terhadap produknya. Demikian 

sebaliknya, semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan terhadap produk 
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(kotler, 1991). Oleh karena itu penetapan harga yang tepat perlu mendapat 

perhatian yang besar dari perusaan. 

Selain menawarkan produk yang berkualitas dan penetapan harga, 

kemampuan perusahaan dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen 

melalui kegiatan promosi juga merupakan suatu hal yang penting. Promosi 

sebagai koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk 

membangun berbagai saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan 

jasa atau memperkenalkan suatu gagasan (Michael didalam Morissan, 2010). 

Perlu di ketahui bawa produk berkualitas bila konsumen tidak mengetahui dan 

tidak yakin terhadap produk tersebut, maka calon konsumen tidak akan 

melakukan pembelian karena lebih yakin kepada produk yang di tawarkan 

pesaing.  

Untuk lebih memperkenalkan produknya, Yamaha gencar melakukan 

kegiatan promosi untuk menarik minat beli konsumen, diantaranya membuat 

iklan melalui media cetak ataupun elektronik. Iklain atau advertising dapat 

didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu 

organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui 

(Alexander didalam Morissan, 2010).  

Berdasarkan latar belakang di atas ,maka dilakukan suatu penelitian dengan 

judul: “PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN IKLAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA 

(Studi pada Dealer Sumber Baru Rejeki Cabang Kartasura)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

dapat dirumuskan: 

1. Apakah variabel kualitas produk mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

pembelian produk Yamaha? 

2. Apakah harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk 

Yamaha? 

3. Apakah iklan mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk 

Yamaha?  

4. Apakah kualitas produk, harga, iklan secara simultan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pembelian produk Yamaha? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli produk sepeda motor Yamaha. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli produk sepeda motor Yamaha. 

3. Untuk menganalisis pengaruh iklan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli sepeda motor Yamaha. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, iklan secara simultan 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk sepeda motor 

Yamaha. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak,yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Penulis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang Manajemen 

Pemasaran kaitannya dengan keputusan pembelian konsumen. 

b. Bagi Akademis  

Hala yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dan pedoman bagi penelitian dimasa yang akan datang, yang tertarik 

membahas permasalahan seperti yang digunakan dalam penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perguruan tinggi 

Memberikan informasi mengenai pengaruh kualitas produk, harga, dan 

iklan terhadap keputusan pembelian. 
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b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan perusahan untuk 

meningkatan daya beli konsumen melalui perwujudan variabel-variabel 

yang mempengaruhinya. 

 

E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

 Sistematika penyusunan skripsi disusun untuk memudahkan dalam 

penyusunan skripsi, untuk mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh 

mengenai penulisan penelitrian ini, maka penulisan disusun sebagai berikut: 

BAB I      PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penyusunan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini dikemukakan teori yang meliputi keputusan pembelian, 

kualitas produk, harga, iklan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, populasi, dan sampel, 

metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel 

penelitian, pengujian instrumen penelitian, dan metode analisis data. 
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BAB IVANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelasakan tentang data yang diperoleh, analisis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


