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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perubahan lingkungan senantiasa terjadi secara terus menerus dalam 

proses perkembangan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung akan mempengaruhi kehidupan, cara-cara pemasaran dan terutama 

akan mempengaruhi perilaku manusianya. Hal ini menyebabkan pasar yang 

semula masih menunjukkan ciri-ciri kekurangan dan lebih banyak dikuasai 

industri atau penjual (seller’s market) telah berubah menjadi pasar pembeli 

(buyer’s market), dimana sekarang produsenlah yang mencari pembeli bukan 

pembeli yang mencari produk. Kondisi ini yang menjadikan produk yang 

benar-benar berkualitas akan mampu memberikan jaminan bahwa produk 

dapat diterima di pasar dan mampu bersaing terutama terhadap produk-produk 

yang sejenis. 

Masalah kualitas produk merupakan sesuatu hal yang amat penting 

dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas 

perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 

dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengendalian atas 

kualitas tidak saja melaksanakan pengendalian sebelum terjadi kesalahan 

tetapi juga melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan secara efektif untuk 

menanggulangi atau menjaga kesalahan yang telah terjadi, dalam usaha 

pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal. Dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas perusahaan 

untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat 

dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan, dimana hal tersebut erat 

kaitannya dengan usaha-usaha perusahaan dalam rangka untuk menciptakan 

kepuasan konsumen secara maksimal. 

Melalui analisis atas kualitas produk maka dapat diketahui secara 

jelas pertimbangan-pertimbangan yang digunakan konsumen dalam 

menetapkan produk yang akan dikonsumsi, dengan kata lain kualitas produk 

digunakan konsumen sebagai dasar penetapan keputusan pembelian. Kualitas 

produk juga dapat menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh suatu produk 

yang ditawarkan kepada konsumen. Keunggulan produk yang ditawarkan 

tersebut dapat menunjukkan jaminan atas usaha perusahaan untuk 

memberikan yang terbaik kepada konsumen dan pada akhirnya konsumen 

akan selalu setia menggunakan atau mengkonsumsi produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Keunggulan atas produk digunakan oleh perusahaan sebagai 

kekuatan dalam melakukan atau menhadapi persaingan yang terjadi. Beberapa 

indikator terkait dengan kualitas produk yaitu meliputi performance (kinerja), 

features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi), durability (daya tahan), serviceability, 

estetika dan  perceived quality (kualitas yang dipersepsikan) (Garvin dalam 

Tjiptono, 2001:68). 

Melalui analisis terhadap kualitas produk akan memberikan 

gambaran terhadap konsumen atas keberadaan atau keunggulan produk, 

sehingga dapat dijadikan dasar sebagai penentu kepuasan konsumen. Pada sisi 
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yang lain upaya peningkatan atas kualitas produk akan memberikan dukungan 

perusahaan agar memberikan jaminan kepuasan produk yang ditawarkan 

kepada konsumen. Kualitas produk merupakan keunggulan dan jaminan 

perusahan atas produk yang ditawarkan sehingga melalui analisis kualitas 

produk maka dengan sendirinya upaya memberikan jaminan kepuasan dapat 

terbentuk serta mendukung kepuasan konsumen setelah proses pembelian 

dilakukan. 

Salah satu merek kendaraan roda dua yang banyak digunakan oleh 

masyarakat Kota Malang sebagai alat transportasi adalah Yamaha jenis V-

Ixion. Kendaraan ini memiliki inovasi setiap tahun dan menampilkan model-

model baru sesuai dengan perkembangan zaman masa kini. Selain itu juga 

Yamaha V-Ixion baik digunakan untuk menempuh perjalanan jarak jauh 

karena dilengkapi dengan radiator (pendingin mesin) sehingga mesinnya tidak 

cepat panas dan dapat memberikan kenyamanan pada pengendaranya. Apabila 

dbandingkan dengan jenis sepeda motor matic maka dapat diketahui bahwa 

jenis sepeda motor tersebut memiliki segmen khusus wanita sehingga 

pengguna cenderung pada kelompok responden tersebut. Jadi sangatlah wajar 

hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam proses 

pembelian. Yamaha V-Ixion adalah motor merek Yamaha dengan tingkat 

penjualan yang meningkat dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dapat kita lihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 

Jumlah penjualan sepeda motor Yamaha V-Ixion di Kota Malang 

Pada Tahun 2010-2011 

No Bulan 2010 

(Unit) 

2011 

(Unit) 

1 Januari 38 62 

2 Februari 42 67 

3 Maret 47 72 

4 April 35 85 

5 Mei 51 75 

6 Juni 58 92 

7 Juli 60 98 

8 Agustus 48 75 

9 September 51 85 

10 Oktober 63 101 

11 November 49 84 

12 Desember 55 91 

Jumlah  597 985 

Sumber : www.yamaha indonesia.com 

Data pada tabel 1.1 memperlihatkan peningkatan penjualan pada 

sepeda motor merek Yamaha V-Ixion dari tahun 2010-2011. Berdasarkan 

data pada tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah 

penjualan Yamaha V-Ixion. Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa produk 

sepeda motor dipersepsikan secara positif oleh konsumen sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam keputusan pembelian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti berkeinginan 

untuk mengadakan penelitian dengan judul  : ” Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada  Produk Sepeda 

Motor Yamaha V-Ixion” 

http://www.yamaha/
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1.2  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

1. Apakah variabel kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), 

features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen ? 

2. Apakah variabel kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), 

features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen ? 

3. Variabel kualitas produk manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan konsumen ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui variabel kualitas produk yang meliputi performance 

(kinerja), features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), 

conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) 

secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Untuk mengetahui variabel kualitas produk yang meliputi performance 

(kinerja), features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), 

conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) 

secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 
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3. Untuk mengetahui variabel kualitas produk yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kepuasan konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat berharga dalam menerapkan teori-teori dalam 

manajemen pemasaran ke dalam dunia praktik. Eksplorasi lebih dalam 

atas beberapa praktik pemasaran yang dilakukan perusahaan akan 

memberikan cakrawala pandang yang baru guna pengembangan dimasa 

yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak manajemen perusahaan dalam usaha untuk memberikan jaminan 

kepuasan konsumen melalui peningkatan atas kualitas produk. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapakan dapat dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau 

referensi bagi pihak-pihak lain yang merasa tertarik di bidang ini. 

 


