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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang dinamis dan penuh persaingan menuntut 

perusahaan untuk melakukan perubahan orientasi terhadap cara mereka melayani 

konsumennya, menangani pesaing, dan mengeluarkan produk. Persaingan yang 

ketat menuntut perusahaan untuk semakin inovatif dalam mengeluarkan produk 

yang kiranya akan disukai konsumen. Tanpa inovasi, produk suatu perusahaan 

bisa tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain yang semakin 

memenuhi pasar. Di lain pihak konsumen juga semakin kritis terhadap apa yang 

mereka terima dan harapkan dari sebuah produk. Jika ternyata tidak sesuai dengan 

harapan pelanggan, perusahaan tidak hanya akan kehilangan kepercayaan 

pelanggan tetapi juga berpotensi kehilangan pelanggan potensial. Dengan 

demikian jelas kiranya bahwa konsumen yang tidak puas kecil kemungkinan 

melakukan pembelian ulang dan biasanya akan berpaling kepada produk yang 

sama tetapi merek lain, atau produk yang sama dan merek sama pada tempat lain 

(Mulyadi Nitisusastro, 2012, p.37). Untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan pasar maka perusahaan juga harus mempelajari perilaku 

konsumennya. 

Memahami konsumen adalah elemen penting dalam pengembangan 

strategi pemasaran. Schiffman dan Kanuk dalam Mulyadi Nitisusastro (2012, 

p.31-32) “The term cunsumer behavior refers to the behavior that cunsumer 
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display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of product 

and services that they expect will satisfy their needs”. 

“Istilah perilaku konsumen merujuk kepada perilaku yang diperlihatkan oleh 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan 

memuaskan kebutuhan mereka”. 

Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Basu 

Swastha, 2011, p.10). 

Proses pengambilan keputusan dibagi kedalam tiga jenis yaitu 

pengambilan keputusan yang luas, pengambilan keputusan yang terbatas, dan 

pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Proses pengambilan keputusan 

yang luas terjadi untuk kepentingan khusus bagi konsumen atau untuk 

pengambilan keputusan yang membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi, 

misalnya pembelian produk-produk mahal, mengandung nilai prestis, dan 

digunakan dalam waktu yang lama (Fandi Tjiptono, 1997, p.21), salah satunya 

adalah keputusan pembelian motor.  

Kotler (2012, p.166) mengemukakan proses keputusan pembelian 

konsumen terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum 

sampai pada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses membeli yang dilakukan oleh konsumen dimulai jauh 
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sebelum tindakan membeli dilakukan serta mempunyai konsekuensi setelah 

pembelian tersebut dilakukan. 

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian adalah atribut-atribut yang ada pada suatu produk. Atribut 

produk adalah ciri spesifik atau karakteristik fisik tertentu yang dirancang dalam 

sebuah produk atau jasa. Atribut produk juga memberikan perusahaan alat untuk 

mendiferensiasikan produknya dari produk pesaing, sehingga perusahaan harus 

membuat atribut produk yang relevan dengan produknya sendiri. Atribut produk 

dengan keputusan pembelian sangat erat kaitannya, karena konsumen sebelum 

melakukan pembelian menempatkan atribut produk sebagai salah satu 

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Namun atribut 

produk tidak selamanya relevan bagi konsumen, pertama karena perubahan dalam 

diri konsumen sendiri, dan yang kedua karena perusahaan senantiasa 

memperbaharui atribut-atribut demi keunggulan bersaing produknya. 

Industri sepeda motor merupakan industri yang sedang tumbuh pesat di 

Indonesia belakangan ini. Besarnya minat masyarakat Indonesia untuk memiliki 

kendaraan roda dua dipengaruhi banyak faktor. Menurut ketua AISI, Ridwan 

Gunawan, semua itu dipicu oleh kebutuhan akan alat transportasi pribadi yang 

cukup tinggi. Ini sebagai dampak masih belum memadainya sarana transportasi 

umum di Indonesia. Selain itu sepeda motor adalah kendaraan yang sesuai dengan 

karakteristik masyarakat. Dilihat dari harganya, sepeda motor jauh lebih murah 

dan terjangkau masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan kendaraan roda 

empat, harganya relatif tidak beranjak naik. Komponen sepeda motor yang lebih 

dari 90% dibuat lokal, membuatnya sangat fleksibel terhadap perubahan harga. 
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Kenaikan harga minyak bumi juga tidak mempengaruhi penjualan motor karena 

membuat konsumen mencari sarana transportasi dengan harga yang terjangkau 

dan efisien bahan bakar (Media Motor, 2008). Kondisi ini ditunjang dengan cara 

kepemilikan sepeda motor yang semakin mudah, dengan uang muka dibawah Rp 

1.000.000 masyarakat sudah bisa memiliki sepeda motor. Kemudian cicilan yang 

bisa diangsur sampai 48 bulan atau 4 tahun membuat kepemilikan sepeda motor 

semakin tinggi di Indonesia. 

Rasio kepemilikan sepeda motor dibandingkan mobil bisa diungkap 

dengan melihat data Asean Region Road Safety Strategy and Action Plan, seperti 

tercantum dalam situs ADB (Asian Development Bank) cukup tinggi. Indonesia 

berada berada diposisi ketiga dengan angka 75,2% setelah Vietnam dan Laos. 

Vietnam yang dijuluki negara sepeda motor memeliki nilai rasio sangat tinggi 

yaitu 94,4% diikuti Laos dengan angka 80%. Indonesia mengalahkan Malaysia, 

Singapura, dan Thailand soal kepemilikan sepeda motor ini. Bahkan Indonesia 

sudah menjadi negara ketiga terbesar dalam pasar sepeda motor dunia, setelah 

China menjual 12 juta unit dan India 5 juta unit (Atjep, 2002). 

Dari seluruh penjualan motor di Indonesia dapat diketahui penjualan 

motor nasional didominasi oleh pabrik motor dari Jepang. Pada dasarnya pangsa 

pasar utama masih dikuasai oleh 4 raksasa yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, dan 

Kawasaki. Dalam beberapa tahun Honda dapat mempertahankan keunggulannya 

namun pesaing seperti Yamaha mampu mengejar penjualan per-unitnya dari 

Honda. 

Dilihat dari jenisnya pasar sepeda motor Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu, 

motor matik, cub (bebek), dan sport. Namun yang paling dominan penjualannya 
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adalah motor cub (bebek), salah satu alasannya karena motor cub lebih mudah 

dikendarai dan cocok digunakan siapa saja. Pabrikan motor yang tergabung dalam 

AISI (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Kymco dan Piaggio) memproduksi 

ketiga jenis motor tersebut, kecuali  Kymco dan Piaggio yang lebih fokus kepasar 

skutik atau skuter. Sementara pabrik pendatang baru dari India yaitu Bajaj 

konsisten hanya pada pasar motor sport. 

 

Gambar 1.1 

Penjualan Sepeda Motor Suzuki Menurut Jenisnya  

Januari-Mei 2010 

 
 Sumber : http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?f=7&t=1669/ 

 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan, yang menjadi andalan Suzuki masih 

dilini bebek, serupa dengan Honda maupun Yamaha. Sepanjang lima bulan 

pertama 2010, kontribusi sepeda motor bebek terhadap total penjualan Suzuki 

sebanyak 60,77% atau setara dengan 117.327. Sementara pada lini skutik sebesar 

35,29% (68.129 unit) dan lini sport sebesar 3,94% (7.606 unit). 

Kembali soal lini cub (bebek), Suzuki memiliki andalan Satria FU 150cc. 

Motor bermesin 150cc ini menjadi otot Suzuki dengan total penjualan 52.138 unit 

http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?f=7&t=1669/
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atau setara dengan 44,44% dari total penjualan bebek Suzuki sebanyak 117.327 

unit. 

Kontribusi terbesar kedua bagi Suzuki adalah New Shogun dengan 

27.59% (32.374 unit), lalu diikuti oleh New Smash sebesar 21.63% (25.381 unit) 

dan diikuti sibungsu Titan 115 dengan 6.34% (7.434 unit). 

 

Tabel 1.1 

Catatan Penjualan Suzuki Lima Bulan Pertama 2010 

 
           Sumber : http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?f=7&t=1669/ 

 

Sedangkan dilihat dari persaingan dengan produk bebek dengan pesaing 

utama yaitu Honda dan Yamaha tiga bulan petama 2012 dimana Suzuki Satria FU 

150cc menempati posisi ketiga dibawah Honda dengan Supra X dan Yamaha 

dengan Jupiter MX-nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?f=7&t=1669/
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Gambar 1.2 

Omzet Penjualan Motor Bebek Tiga Bulan Petama 2012 

 
        Sumber : http://edorusyanto.wordpress.com/2012/05/03/supra-x-125-kantongi-rp-17-triliun/ 

 

Dari gambar dan tabel diatas jelas Satria FU 150cc menjadi produk 

andalan Suzuki pada lini motor bebek selama 2 tahun terakhir. Karena 

dominannya penjualan Suzuki Satria FU 150cc maka penelitian ini memfokuskan 

pada keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc. 

Di kota Malang, masyarakat yang menggunakan Suzuki Satria FU 150cc 

cukup banyak, hal ini bisa dibuktikan dengan mudahnya menemui konsumen 

yang menggunakan Suzuki Satria FU 150cc di jalan-jalan kota Malang. Jika 

dibandingkan dengan pesaingnya Honda CS 1 dan Yamaha Jupiter MX, 

spesifikasi Suzuki Satria FU 150cc tidak diragukan lagi, mulai dari ukuran mesin, 

kecepatan, desain, fitur-fitur, hingga keamanan dalam berkendara, sehingga 

jumlah konsumen Suzuki Satria FU 150cc jauh lebih dominan. 

Berdasarkan teori dan data-data di atas, penelitian ini menganalisis atribut 

produk yang mempengaruhi keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc, 

dengan mempertimbangkan jenis produknya maka penelitian ini menggunakan 

http://edorusyanto.wordpress.com/2012/05/03/supra-x-125-kantongi-rp-17-triliun/
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variabel harga (X1), merek (X2), kualitas (X3) dan Ciri/Keistimewaan (X4) dengan 

keputusan pembelian sebagai variabel (Y). Maka peneliti tertarik dan memberi 

judul penelitian ini ”ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR SUZUKI SATRIA FU 

150CC DI KOTA MALANG” 

1.2 Rumusan Masalah 

PT Indomobil Sukses Internasional selaku agen tunggal pemegang merek 

Suzuki cukup responsif dalam memahami keinginan konsumen yang berbeda-

beda dengan memproduksi motor disemua sekmen. Namun, dengan berbagai 

varian yang dipasarkan di Indonesia selama 5 tahun belakangan ini penjualan 

Suzuki tertinggal  dari pesaingnya, ini ditunjukkan dengan masih kecilnya pangsa 

pasar Suzuki dibandingkan pesaing. Jika permasalahan ini tidak segera 

diantisipasi oleh Suzuki Indonesia maka dikhawatirkan brand Suzuki sebagai 

merek motor yang berkualitas akan terpengaruh. 

Dari Rumusan masalah diatas akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah variabel harga (X1), merek (X2), kualitas (X3), ciri/keistimewaan 

(X4) memiliki pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y) 

motor Suzuki Satria FU 150cc di kota Malang? 

2. Apakah variabel harga (X1), merek (X2), kualitas (X3), ciri/keistimewaan 

(X4) memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian (Y) 

motor Suzuki Satria FU 150cc di kota Malang? 
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3. Manakah diantara variabel harga (X1), merek (X2), kualitas (X3), 

ciri/keistimewaan (X4) yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian (Y)  motor Suzuki Satria FU 150cc di kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitan 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel harga (X1), merek (X2), 

kualitas (X3), ciri/keistimewaan (X4) yang berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel harga (X1), merek (X2), 

kualitas (X3), ciri/keistimewaan (X4) yang berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis diantara variabel harga (X1), merek 

(X2), kualitas (X3), ciri/keistimewaan (X4) yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap keputusan pembelian (Y). 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh atribut 

produk terhadap keputusan pembelian motor Suzuki Satria FU 150cc di 

kota Malang. 

2. Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dari 

sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

3. Sebagai implementasi dari teori-teori yang diperoleh selama masa kuliah 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 
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1.4.2 Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai bahan pustaka untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang 

memerlukan. 

1.4.3 Bagi Instansi atau Perusahaan yang Bersangkutan 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang selanjutnya 

berguna untuk menyusun kebijakan perusahaan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi strategi yang selama ini 

telah diimplementasikan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah suatu pola dalam menyusun karya ilmiah 

untuk memperoleh gambaran secara garis besar bab demi bab. Sistematika 

penulisan ini dimaksudkan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari 

penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan perincian sebagai 

berikut. 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka 

penelitian. 

 



11 

 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai variabel penelitian dan 

definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data 

yang diperlukan, metode pengumpulan dan metode analisis  data. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan mengenai diskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan atas hasil pengolahan data. 

Bab V : Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

serta saran-saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan pihak-pihak 

lain yang membutuhkan. 


