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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman menciptakan beberapa konsekuensi yang harus

dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat selayaknya dituntut

untuk mengerti dan mengikuti perkembangan yang terjadi baik dari segi

penerapan teknologi sampai efeknya yang mengakibatkan perubahan pola

kehidupan manusia dalam menjalani aktifitasnya. Salah satu imbas yang nyata

terasa dan terlihat oleh kemajuan teknologi adalah masalah mobilitas atau

transportasi. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi membutuhkan

komponen pendukung berupa sarana transportasi yang memadai dalam hal

perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.

Segmen masyarakat tertentu cenderung memilih memiliki kendaraan

pribadi baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua dibandingkan dengan

menggunakan alat transportasi masal karena dipandang lebih nyaman, bebas,

cepat, dan efisien. Dari sekian banyak jenis kendaraan bermotor, ada beberapa

jenis kendaraan tertentu yang menjadi favorit dan sering digunakan dengan

berbagai macam profesi sebagai alat transportasinya masing-masing dan hal

tersebut menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan pemilihan jenis

kendaraan yang akan digunakan, mulai dari kebutuhan, fungsi, kepraktisan,

keekonomisan, efisiensi dan masih banyak lagi alasan lainnya.
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Perkembangan kebutuhan masyarakat akan alat transportasi semakin

pesat dan tidak bisa dipungkiri bahwa jenis kendaraan tersebut harus

memenuhi kriteria dari setiap kepentingan masyarakat, apalagi bila masalah

transportasi khususnya di kota besar bila tidak diimbangi alat transportasi

masal maka masyarakat cenderung memilih alat transportasi pribadi untuk

melayani keperluan mobilitas sehari-hari.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis

Tahun 2001 – 2010
Tahun Mobil

Penumpang
Bus Truk Sepeda

Motor
Jumlah

2001 3.038.913 666.280 1.707.134 13.563.017 18.975.344
2002 3.261.807 687.770 1.759.547 15.492.148 21.201.272
2003 3.403.433 714.222 1.865.398 17.002.140 22.985.193
2004 3.885.228 798.079 2.047.022 19.976.376 26.706.705
2005 4.464.281 933.199 2.315.779 23.055.837 30.769.093
2006 5.494.034 1.184.918 2.920.828 28.556.498 38.156.278
2007 6.615.104 1.511.129 3.541.800 33.413.222 45.081.255
2008 8.864.961 1.103.423 4.845.937 41.955.128 57.769.449
2009 9.859.926 2.583.170 5.146.674 47.683.681 65.273.451
2010 10.364.125 2.729.572 5.187.740 52.433.132 70.714.569

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010

Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat

pada Tabel 1.1 menjadikan jalan raya di kota-kota besar menjadi semakin padat.

Hal ini secara langsung berpengaruh pada ketidaknyamanan para pengguna

jalan raya. Berkaitan dengan tingkat kemacetan di jalan raya, pemilihan

kendaraan pribadi pun mengalami penyempitan. Kebutuhan akan efisiensi

waktu serta biaya membuat sebagian besar masyarakat memilih untuk memakai

jenis kendaraan roda dua dibanding roda empat yang membutuhkan biaya
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perawatan serta efisiensi waktu yang lebih besar untuk sampai ke tempat

tujuan.

Kendaraan roda dua membuat penggunanya memiliki alternatif lebih

baik dalam hal kecepatan, efisiensi waktu dan keiritan penggunaan bahan bakar.

Jika dibandingkan dengan mobil yang memiliki kebutuhan bahan bakar serta

waktu yang lebih besar untuk sampai ke tempat tujuan, motor memiliki

keunggulan, namun akan berbeda jika perbandingannya adalah pada alasan

kenyamanan serta keamanan. Untuk kalangan ekonomi menengah kebawah,

motor membantu mereka menyelesaikan permasalahan transportasi yang

dewasa ini berubah menjadi kebutuhan primer.

Kebutuhan konsumen terhadap motor semakin meningkat, dan pilihan

penggunaan motor sebagai alat transportasi menuntut produsen untuk membuat

motor semakin nyaman agar lebih banyak konsumen yang memilih produknya.

Terciptanya prestis pada pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan model

tertentu juga membuat produsen berlomba-lomba memperbaiki desain serta

komponen pada motor buatan mereka, karena hal tersebut meningkatkan

volume penjualan. Pada awalnya motor dengan tangki depan seperti Tiger dan

MegaPro dari Honda, Scorpio dari Yamaha serta Ninja dari Kawasaki yang

menjadi pilihan masyarakat, pada beberapa tahun belakangan Yamaha

mengeluarkan V-ixion yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan

dengaan motor terdahulunya pada sistem injeksi. Berkat V-ixion, Yamaha

mengalami peningkatan volume penjualan.
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Berdasarkan data penjualan PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia

(YMKI) yang dapat dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan dari total penjualan

246.739 unit motor sport selama 9 bulan, Yamaha V-ixion berhasil terjual

sebanyak 185.864 unit. Adapun total penjualan motor sport Yamaha di bulan

September 2011 sebesar 28.992 unit. Yamaha V-ixion memberikan kontribusi

penjualan terbesar yakni 20.843 unit, disusul Bison dengan 5.181 unit dan

Scorpio 2.968 unit. Dibandingkan pada bulan Agustus lalu terdapat kenaikan

sebanyak 1.156 unit pada bulan September.

Tabel 1.2
Data Penjualan Motor Sport Bulan September 2011

Merek Penjualan (unit)
Yamaha V-ixion 20.843
Yamaha Byson 5.181
Yamaha Scorpio 2.968

Honda New MegaPro 12.219
Honda Tiger 2.236

Honda CBR 150R 1.613

Sumber :http://www.otomotif.vivanews.com/news/read/255281-ini-merk-moto
r-sport-terlaris-di-indonesia.

Data penjualan di atas menunjukkan motor sport Yamaha bisa

mengungguli Honda di Pasar otomotif tanah air. Data asosiasi industri sepeda

motor Indonesia (AISI) dapat dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan, motor sport

buatan Honda di bulan September, hanya mampu terjual sebanyak 17.599 unit.

Pada segmen itu, New Honda MegaPro hanya mencatatkan penjualan 12.219

unit, Honda Tiger 2.236 unit, dan Honda CBR 150R terjual 1.613 unit.

Tingginya volume penjualan Yamaha di kategori motor sport, tidak terlepas

dari adanya penerimaan pasar terhadap V-ixion sebagai motor sport ideal.

Ditunjang Facelift yang dilakukan Yamaha pada bulan Juni lalu dengan warna

http://www.otomotif.vivanews.com/news/read/255281-ini-merk-motor-sport-terlaris-di-indonesia
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biru putih yang mengikuti tren serta striping baru terinspirasi R1. V-ixion juga

sudah dilengkapi Automatic Highlight On (AHO) sehingga ikut mendukung

keselamatan berkendara. Sejak dikeluarkan di 2007 hingga September 2011 ini

penjualan V-ixion mencetak angka sebanyak 730.351 unit.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuat

produsen-produsen kendaraan bermotor berusaha meningkatkan kualitas

produknya menjadi lebih baik dan sempurna. Semua ini dilakukan agar

perusahaan agar lebih kompetitif dari produsen pesaingnya. Pada saat ini

produsen otomotif harus lebih jeli dan fleksibel terhadap perkembangan

teknologi, ini akan menjadi suatu dorongan bagi produsen untuk selalu

meningkatkan produk yang dihasilkan baik dari segi kualitas maupun ragam

produknya.

Produsen memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dengan melakukan

strategi pemasaran yang tepat dan terarah, seperti meningkatkan atribut produk,

kebijakan harga, mendesain dan memilih saluran distribusi yang tepat untuk

menghadapi persaingan yang ketat pada saat ini.

Usaha yang dilakukan produsen otomotif untuk memenuhi kebutuhan

konsumen sekaligus memenangkan persaingan, adalah dengan mempersiapkan

strategi pemasaran yang tepat untuk produknya. Produk yang ditawarkan

kepasar harus mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, agar memenuhi

keinginan dan kebutuhan. Konsumen akan berusaha untuk memenuhi

kebutuhannya dan mencari manfaat tertentu dari suatu produk, konsumen akan
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mempertimbangkan produk mana yang akan dipilih untuk memenuhi

kebutuhan dan memberikan manfaat yang diperlukan.

Persaingan antar merek setiap produk kendaraan akan semakin tajam

dalam merebut minat dan perhatian konsumen. Bagi konsumen, pasar

menyediakan berbagai produk pilihan dan merek yang banyak dan beragam.

Konsumen bebas memilih produk dan merek yang akan dibelinya. Keputusan

membeli ada pada konsumen. Konsumen akan menggunakan berbagai kriteria

dalam membeli produk dan merek tertentu. Diantaranya adalah mereka akan

membeli produk sesuai dengan kebutuhan, selera, dan daya belinya. Untuk

dapat mengenal, menciptakan dan mempertahankan pelanggan, maka studi

tentang perilaku konsumen sebagai perwujudan dari aktifitas manusia

sangatlah penting.

Perilaku konsumen (customer behavior) memberikan wawasan dan

pengetahuan tentang apa yang menjadi kebutuhan dasar konsumen, mengapa

mereka membeli, dimana konsumen bisa membeli produk, siapa yang berperan

dalam pembelian, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen

untuk membeli suatu barang. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusannya dalam pembelian

suatu barang atau produk.

Keanekaragaman konsumen dalam memenuhi kebutuhan akan motor

sport dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari diri

konsumen maupun luar konsumen. Beberapa faktor yang dapat merangsang

adanya pembelian dan dapat dikontrol oleh perusahaan yaitu bauran pemasaran
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yang pada awalnya terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi, akan

tetapi pada belakangan ini bauran pemasaran juga ditinjau dari sudut pandang

konsumen sehingga diperoleh variabel yaitu kebutuhan dan keinginan, biaya

konsumen, kenyamanan dan komunikasi.

Perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam memonitor,

memahami dan menganalisis perilaku konsumen secara tepat dan benar,

mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan

adanya perbedaan perilaku untuk masing-masing individu. Dengan demikian

perusahaan dituntut untuk dapat mengamati perubahan-perubahan perilaku

konsumennya, termasuk perilaku konsumen untuk mendapatkan atau memilih

produk. Dari uraian tersebut menjadi alasan penulis memilih judul penelitian

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Yamaha

V-ixion di Kota Malang”.

B.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat ditarik

perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel bauran pemasaran yang terdiri dari kebutuhan dan

keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian calon konsumen

Yamaha V-ixion yang berdomisili di kota Malang?
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2. Diantara variabel kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen,

kenyamanan, dan komunikasi, variabel mana yang berpengaruh dominan

terhadap keputusan pembelian calon konsumen Yamaha V-ixion yang

berdomisili di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh bauran

pemasaran yang terdiri dari kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya

konsumen, kenyamanan, dan komunikasi terhadap keputusan pembelian

calon konsumen Yamaha V-ixion yang berdomisili di kota Malang.

2. Untuk mengetahui diantara variabel kebutuhan dan keinginan konsumen,

biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi, variabel mana yang

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian calon konsumen

Yamaha V-ixion yang berdomisili di kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

informasi dan masukan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui faktor

dominan yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk yang

ditawarkan sehingga pihak perusahaan dapat menyusun strategi dalam

memenuhi harapan konsumen.
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2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi referensi untuk

penelitian selanjutnya khususnya tentang pengaruh bauran pemasaran

terhadap keputusan pembelian.


