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BAB I 

PENDAHULIAN 

A. Latar belakang 

   Perkembangan teknologi otomotif yang semakin canggih dan modern 

khususnya dalam industri motor sport. Dalam memasuki pasar global dewasa 

ini, semua ini dapat ditunjukkan persaingan dalam peluncuran produk-produk 

baru yang sama-sama menunjukan kualitas dari kendaraan itu sendiri, yang 

secara tidak langsung akan membingungkan konsumen dalam menentukan 

pilihan untuk membeli produk tersebut. Di Indonesia perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan sepeda moto sport yaitu PT. Kawasaki, PT. 

Yamaha, PT. Honda, PT. Suzuki yang berasal dari Jepang yang saling 

berkompetisi dalam menarik perhatian para konsumennya untuk memilih 

produk yang mereka tawarkan  dengan kualitas terbaik. 

 Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)   pada tahun 

2013 sepeda motor Kawasaki Ninja 250 terjual sebanyak 16.352 unit, 

(Bonsaibiker,2013) dan pada tahun 2014 terjual sebanyak  13.596 unit motor, 

(otomotifnet,2014) Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan penjualan 

sepeda motor sport Kawasaki Ninja 250. Hal ini menunjukkan arus globalisasi 

ada pengaruh dan persaingan antara perusahaan – perusahaan yang mulai 

mengeluarkan produk-produk motor sportnya sepeeri CBR 250, R25 dan 

INAZUMA ini menunjukan persaingan perusahaan padasaat ini. Perusahaan 

Kawasaki mulai menonjolkan produknya khususnya dalam bidang sport yang 

mengeluarkan produknya Kawasaki Ninja 250 dengan desain yang lebih 



2 
 

menarik, kinerja mesin yang lebih tangguh, stiping yang lebih atraktif atau 

lebih banyak digemari oleh masyarkat selain itu juga kawaski ninja 250 juga 

menonjolkan spesifikasi motornya dengan diinginkan oleh para konsumennya, 

hal ini diharapkan biasa mempengaruhi para konsumen dalam berkendara 

menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 jalan raya dengan nyaman. 

 Keputusan pembelian dipengaruhi oleh suatu pemasaran yang efektif. 

Perilaku Konsumen adanya faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

membeli suatu barang yaitu Faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor 

psikologis. Khususnya faktor pribadi yang dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi seperti diantaranya yaitu: Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang 

yang tergambarkan pada aktivitas, interest, dan opinion orang tersebut. Kotler 

(2009: 175) mengemukakan bahwa : Gaya hidup adalah pola hidup seseorang 

di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam 

beraksi dan berinteraksi di dunia.  

 Gaya hidup berkendara mengunakan motor sport saat ini mulai di 

gemari oleh masyarakat menenggah ke atas di kota - kota besar pada saat ini, 

hal ini di karenakan perubahan gaya hidup masyarakat jaman sekarang ini 

dikarenakan adanya dorongan dari teman atau kerabat untuk bisa menjadi 

anggota club motor sport dan mode zaman sekarang yang lebih gemar 

menggunakan motor sport dari pada menggunakan motor standart dan 
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keinginan diri sendiri demi menunjang para pengendara sepeda motor sport 

agar terlihat lebih gagah pada saat berkendara. 

 Komunitas atau club motor Kawasaki Ninja 250 terbentuk salah satunya 

yaitu mengenai perubahan gaya hidup yang terjadi, di kota besar seperti: JKN 

(Jakarta Kawasaki Ninja), NOB (Ninja Owners Club Bandung), JFT 250 

(Jogja TwoFifty 250R), NOC (Ninja Owner Club Bali), SNC (Surabaya Ninja 

Club) dan lain-lain.  Dimana masing-masing komunitas club di kota besar 

saling berkumpul ada acara - acara  tertentu dengan maksud untuk bisa 

bertukar pikiran sesama anggota club dan juga mereka mempunyai gaya hidup 

yang sama yaitu pecinta motor sport dan tinggat solidaritas sesama anggota. 

Hal mulai mempengaruhi para konsumen pecinta pengguna motor sport di 

Kota Malang.  

 Para pemasar harus memiliki strategi yang tepat agar produk yang mereka 

tawarkan laku dan diminati, pemasar berusaha memenuhi kebutuhan atau 

selera para konsumen. Gaya hidup berkendara mengunakan motor sport saat 

ini mulai di gemari oleh masyarakat menenggah ke atas di kota - kota besar 

pada saat ini, hal ini di karenakan perubahan gaya hidup masyarakat jaman 

sekarang ini dikarenakan adanya dorongan dari teman atau kerabat untuk bisa 

menjadi anggota club motor sport dan mode zaman sekarang yang lebih gemar 

menggunakan motor sport dari pada menggunakan motor standart dan 

keinginan diri sendiri demi menunjang para pengendara sepeda motor sport 

agar terlihat lebih gagah pada saat berkendara. 
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 Gaya hidup menggunakan motor sport khususnya motor Kawasaki Ninja 

250 di Kota Malang mulai banyak diminati oleh kalangan mulai dari remaja, 

anggota polisi, anggota tentara dan para masyarakat yang mempunyai uang 

lebih untuk bisa memuaskan gaya hidup berkendara meraka. Hal ini tidak 

lepas dari cara pandang para konsumen di Kota Malang yang beranggapan 

bahwa selain sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai gaya hidup para 

pecinta motor Kawasaki Ninja 250 bisa menyalurkan hoby maupun 

berkumpul bersama komunitas motor sport. Perbedaan gaya hidup konsumen 

juga akan menjadikan dasar perubahan dan cara pandang konsumen terhadap 

produk. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:4) mendefinisikan produk adalah sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi dan ide. Kawasaki Ninja 250 adalah sepeda 

motor yang jenis sport dan dalam peluncuran perdananya sudah langsung 

menarik konsumen, karena Kawasaki Ninja 250 mempunyai kualitas mesin 

terbaik dengan model yang style, model yang lebih menarik dan spesifikasi 

yang sempurna ini membuktikan bahwa Kawasaki Ninja 250 memang produk 

yang berkualitas, selain itu juga Kawasaki Ninja 250 juga mempunyai dua 

versi motor kelas dua 250 (ABS dan nonABS) ini membuktikan Kawasaki 

Ninja 250 memang memproduksi barang yang berkualitas. Sedangkan kualitas 

produk sendiri memiliki pengertian yaitu karakteristik produk atau jasa yang 

tergantung pada kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang 
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dinyatakan atau diimplikasikan (Kotler dan Amstrong 2008:272). Kualitas 

produk yang baik tentu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena 

produk yang dibuat akan dapat diminati oleh konsumen. 

 Unsur penting lainya dalam membuat suatu perusahaan dapat menjadi baik 

karena adanya sebuah pembelian dari suatu produk tertentu. Keputusan 

pembelian merupakan pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan 

haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. (Schiffman dan Kanuk 2004:547). 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut dilakukan. 

 Dengan demikian, kualitas produk dan gaya hidup merupakan aspek 

yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dalam membeli 

produk Kawasaki Ninja 250. Fenomena yang terjadi saat ini banyaknya 

pengguna motor berkapasitas 250cc di kawasan kota Malang dan banyaknya 

komunitas pecinta motor sport yang meniru kebiasan orang luar negri yang 

melakukan kegiatan touring, hal ini adalah dampak dari gaya hidup 

masyarakat yang membuat sepeda motor sport saat ini mulai sangat di gemari 

oleh konsumen yang menyukai motor sport 250cc.   

 Sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 memiliki kualitas produk 

terliat pada sistem pengereman yang mengunakan sistem ABS (anti brake lock 

system) atau sistem rem anti kunci yang kegunaannya pada rem ini 

dimaksudkan pada saat kecepatan tinggi dan melakukan pengereman 
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mendadak yang dilakukan oleh mikro processor yang akan meminimalisir 

terkuncinya ban anti slip ban untuk dapat menghindari kecelakaan.  

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fenomena di atas penulis 

mengadakan penelitian dan mengangkat judul “PENGARUH GAYA HIDUP 

DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

MOTOR KAWASAKI NINJA 250 DI KOTA MALANG . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Kawasaki Ninja 250 di Kota Malang ? 

2. Apakah Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 di Kota Malang ? 

3. Diantara dua variabel Gaya hidup dan Kualitas produk manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Kawasaki Ninja 250 di Kota Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, batasan masalah disini dimaksud untuk mempermudah 

peneliti dalam menguji agar tidak menyimpang. Pada peneliti ini meneliti 

masalah gaya hidupMenurutKotler (2009: 175) yang terdiri dari aktivitas, 

minat, opini. (Tjiptono (2008:25) kualitas produk yang terdiri Durability 

(daya tahan), Conformance to specifications (kesesuaian dengan 
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spesifikasi), Aesthetics (estetika) ,terhadap keputusan pembelian Motor 

Kawasaki Ninja 250cc. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 di Kota 

Malang. 

b. Untuk mengetahui apakah Kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 di 

Kota Malang. 

c. Untuk mengetahui Variabel apa yang dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 di Kota 

Malang. 

2. Manfaat Penlitian 

Dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat untuk : 

a. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

dan penerapan antara teori dan praktek yang berada dilapangan. 

b. Bagi perusahaan  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam 

upaya peningkatan penjualan melalui gaya hidup dan kualitas produk. 

 




