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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Penelitian 

Perubahan yang saat ini terjadi sedemikian cepat, seiring perkembangan 

persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat dan bertambahnya 

perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan produk atau jasa yang 

sama. Masyarakat sebagai salah satu bagian dari pelaku ekonomi dengan 

perkembangan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat perkembangan dari 

teknologi informasi telah mempengaruhinya sebagai pelaku ekonomi.  

Pada dasarnya masyarakat membutuhkan produk-produk yang 

berkualitas dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka semakin jeli untuk 

melihat mana produk yang berkualitas dan mana yang tidak, namun produk 

yang berkualitas tidak harus mahal dalam pemilihan suatu produk. Konsumen 

akan lebih memperhatikan produk yang berkualitas baik tetapi dengan harga 

yang terjangkau. Hal ini menjadikan pertimbangan bagi setiap perusahaan 

supaya mampu berkompetisi dengan para pesaingnya dalam memenangkan 

produk. 

Perubahan-perubahan yang telah terjadi tercermin pada perubahan-

perubahan pada perilaku para konsumen. Antara lain dapat ditunjukkan 

dengan pendapatan dari masyarakat yang secara pelan terus meningkat, 

frekuensi pembelian barang-barang, perbaikan dan kemajuan pendidikan, 

perbaikan dalam komunikasi serta pengaruh hubungan sosial yang semakin 



2 
 

meluas. Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka menjadi suatu 

keharusan bagi perusahaan untuk menyusun kegiatan pemasaran yang 

menitikberatkan kepada perilaku konsumen. Dengan menggunakan perilaku 

konsumen perusahaan khususnya manajemen pemasaran akan mempunyai 

kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan konsumen. 

Merek mempunyai sebuah kekuatan, suatu merek yang mapan akan 

mempunyai posisi yang menonjol dalam persaingan karena didukung oleh 

asosiasi yang kuat, merek akan bernilai tinggi untuk atribut-atribut yang 

dikehendaki, seperti layanan yang bersahabat, atau menduduki posisi yang 

berbeda dari posisi para pesaing. Nilai yang mendasari sebuah merek 

merupakan makna atau arti dari merek itu sendiri, berbagai macam merek 

akan memberi nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggannya jika merek 

tersebut membantu proses penyusunan informasi, membedakan merek 

tersebut dari yang lain, membangkitkan alasan untuk membeli, menciptakan 

sikap positif dan memberikan landasaan untuk perluasan merek. 

Kendaraan bermotor merupakan alat kebutuhan yang umum bagi 

masyarakat di Indonesia. Jumlah kendaraan pada tiap tahunnya cenderung 

selalu mengalami peningkatan, apalagi peningkatan jumlah kendaraan di 

Indonesia didominasi oleh kendaraan sepeda motor roda dua. Hal ini dapat 

dilihat dalam jumlah tabel 1.1 jumlah kendaraan sepeda motor roda dua di 

Indonesia pada tahun 2007 sampai 2010. 
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Tabel 1.1 

Jumlah kendaraan sepeda motor roda dua di Indonesia pada tahun 2007 

sampai 2010. 

 

 

 

 

 

 

Sumber http://www.bps.go.id/  

Kota Malang merupakan salah satu  kota besar di Indonesia, kedua 

terbesar di Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak pusat 

perbelanjaan, perkantoran, obyek wisata dan sektor pendidikan. 

Perkembangan demi perkembangan diikuti dengan pertambahan jumlah 

kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang terus 

bertambah  seakan tidak dapat dibendung lagi khususnya roda dua, dari data 

yang dikeluarkan oleh Dispenda Propinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa 

pada tahun 2002 jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Malang 

mencapai angka 113.658 buah. Pada tahun berikutnya jumlah kendaraan 

sepeda motor bertambah menjadi 128.957 buah, artinya dalam jangka waktu 

satu tahun kendaraan bermotor roda dua mengalami peningkatan sebesar 

1.569 per tahun. 

Tahun Jumlah kendaraan bermotor 

2007 41.955.128 

2008 47.683.681 

2009 52.767.093 

2010 61.078.188 

http://www.bps.go.id/
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Bertambahnya jumlah kendaraan sepeda motor roda dua didasari oleh 

produk sepeda motor roda dua yang semakin bervariasi dan dengan harga 

yang terjangkau sehingga minat pembelian pada sepeda motor pun akan 

semakin meningkat. Selain itu bertambahnya jumlah penduduk di Kota 

Malang disebabkan oleh pendatang seperti mahasiswa, pedagang, dan lain-

lain merupakan pasar potensial bagi produsen sepeda motor untuk 

mempromosikan dan memasarkan produknya. Sepeda motor bagi sebagian 

orang dapat dijadikan sebagai suatu investasi yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan 

otomotif meletakan produk ke posisi yang tepat. Perusahaan  harus berfikir 

bagaimana dapat mencuri perhatian pasar di mana terdapat pesaing yang juga 

menawarkan berbagai keunggulan produk.  

Sama halnya apa yang dilakukan oleh perusahaan PT Bajaj Auto 

Indonesia sebagai salah satu pemain dalam dunia otomotif sepeda motor di 

Indonesia. Bajaj termasuk perusahaan otomotif yang sukses menembus 

jajaran ke tiga dalam penjualan setelah Honda dan Hero MotoCorp. Bajaj 

berusaha memberikan kualitas dan keunggulan teknologi dengan harga yang 

terjangkau untuk semua jenis motor sport dibandingkan dengan motor – 

motor sport lainya yang harganya sangat tinggi. Dengan adanya produk 

tersebut maka akan timbul suatu persepsi sehingga dapat mempengaruhi 

dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian sepeda motor 

merek Bajaj.  
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Bajaj Pulsar P220 DTS-i adalah salah satu produk motor sport merek 

Bajaj terbaru yang ditawarkan. Dengan menawarkan teknologi canggih, 

kehandalan mesin dan harga terjangkau untuk motor sport dengan kapasitas 

mesin besar menjadikan produk ini ditujukan bagi konsumen yang 

menginginkan produk yang lebih inovatif dan memiliki nilai lebih. 

Disamping itu Bajaj pulsar memiliki predikat sebagai sepeda motor touring 

terbaik dikelas 160-220 cc dalam penghargaan Indonesian Motorcycle of the 

Year (IMOTY) pada tahun 2011-2012. 

Kota Malang sendiri pada penjualan Bajaj Pulsar P220 DTS-i  

meningkat dan dari data penjualan di dealer Bajaj Kota Malang diketahui 

penjualannya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 

Data penjualan sepeda motor Bajaj Pulsar di Kota Malang : 

      Sumber : PT Bajaj Auto Indonesia cabang Kota Malang    

 Tabel 1.2 di atas menunjukan terjadinya peningkatan penjualan pada Bajaj 

Pulsar P220 DTS-i sejak diperkenalkan pada bulan april tahun 2011. Dengan 

mengusung tenaga yang besar dikelasnya dan dukungan teknologi DTS-i 

 

Tahun 

Model 

Pulsar XCD 

125 

Pulsar 135 

LS 

Pulsar 180 

DTS-i 

Pulsar P200 

DTS-i 

Pulsar P220 

DTS-i 

2010 7 unit 98 unit 36 unit 6 unit - 

2011 - 51 unit 53 unit - 25 unit 

2012 - 41 unit 29 unit - 29 unit 
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yang ramah lingkungan Bajaj Pulsar P220 DTS-i memberikan tawaran baru 

bagi konsumen yang menginginkan produk lebih inovatif dan memiliki nilai 

lebih. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengambil judul 

“Analisis Atribut-Atribut Produk Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam 

Pembelian Sepeda Motor Merek Bajaj Pulsar P220 DTS-i Di Kota Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor atribut produk apa saja yang dipertimbangkan konsumen 

dalam membeli sepeda motor Merek Bajaj Pulsar P220 DTS-i Di Kota 

Malang? 

2. Di antara faktor-faktor  atribut produk yang diteliti, faktor atribut produk 

manakah yang memberikan kontribusi terbesar kepada konsumen untuk 

membeli sepeda motor bajaj pulsar P220 DTS-i? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak meluas dan lebih 

terarah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penulis membatasi 

permasalahan pada atribut produk, menurut Swasta (2002:168) Suatu produk 

mengkomunikasikan manfaat-manfaat yang dimiliki melalui atribut produk 

yang berwujud seperti: merek, desain, pelayanan, harga, dan mutu produk. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui faktor-faktor atribut produk yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli sepeda motor bajaj pulsar P220 DTS-i. 

b) Untuk mengetahui faktor atribut produk yang memberikan kontribusi 

terbesar kepada konsumen dalam membeli sepeda motor bajaj pulsar 

P220 DTS-i. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berguna terutama dalam menganalisis faktor-faktor kepercayaan 

masyarakat terhadap merek sepeda motor Bajaj. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti lain yang mempunyai pandangan sama untuk 

dikembangan lebih lanjut. 

 


