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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah masyarakat yang semakin banyak, hal ini

mengakibatkan ekonomi di Indonesia setiap tahunya selalu terjadi perubahan

perkembangan, peluang bisnis di Indonesia semakin besar, pasar menjadi

semakin luas dan peluang ada dimana - mana, tingkat kebutuhan ekonomi

masyarakatpun semakin tinggi, apalagi dengan adanya teknologi yang

semakin canggih, masyarakat Indonesia semakin terdukung untuk

mengembangkan usahanya meningkatkan ekonomi kehidupan.

Menurut data dalam artikel yang berjudul “Ekonomi Indonesia 2015

Menurun Akibat Super Dollar”, mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia

mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu harga bahan

pokok sedang mengalami peningkatan harga penjualan dan dilihat dari tukar

rupiah terjadinya super dollar, mengakibatkan rupiah melemah ( Qomariah.,

2015 ). Akibat dari faktor tersebut berdampakpula dengan kebutuhan

konsumen terhadap pembelian produk sepeda motor di tanah air, sehingga

dampak keperusahaan dapat mempengaruhi penurunan jumlah penjualan

kendaraan.
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Keputusan konsumen membeli kendaraan dipengaruhi oleh perilaku

konsumen itu sendiri yaitu faktor usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan,

kemudian dari faktor tersebut berdampak terhadap keinginan yang tumbuh

pada pikiran manuasia ( stimuly ) untuk memiliki maupun menikmati sesuatu

yang diinginkan, maupun sesuatu yang bisa membuat dirinya senang terhadap

barang maupun jasa. Keputusan konsumen membeli sepeda motor Kawasaki

selain dipengaruhi oleh faktor – faktor tersebut juga dipengaruhi oleh hal lain

seperti harga produk yang diterima konsumen untuk mendapatkan kepuasan

yang diharapkan oleh konsumen.

Meskipun harganya tergolong mahal, beberapa konsumen tetap

membeli produk motor kawasaki tersebut dengan alasan karena dari segi

motor mereka tertarik akan desain yang menarik, seperti desain model sport,

desain yang unik, dan merek ( brand ) yang mudah dipahami dan menarik dari

perusahaan, sedangkan disisi lain pandangan konsumen membeli karena ingin

memuaskan keinginan atau harapan dari kebutuhan hidupnya, karena

keputusan dari keluarga, karena rasa ingin tau, karena dukungan kondisi

ekonomi yang baik dan gaya hidup kepribadian. Selain itu konsumen membeli

sepeda motor Kawasaki dipengaruhi oleh beberapa hal yang berhubungan

dengan produk itu sendiri yaitu kualitas produk, desain produk, citra merek

produk, dan harga produk. Desain merupakan alat yang paling potensial untuk

mendiferensiasi dan mempromosikan produk dalam pasar ( Simamora., 2003).
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Sepeda motor dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak asing

lagi, banyak perusahaan, pengusaha dan penyedia barang dan jasa

menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang membutuhkan

kendaraan motor, berlomba – lomba menciptakan, menyediakan produk yang

berkualitas dan desain yang menarik, untuk menarik perhatian masyarakat.

Perusahaan - perusahaan tersebut disisni yang dimaksut yaitu bisa berupa

tempat penjualan ( daeler ), tempat pameran ( show room ), maupun yang

lainya yang berhubungan dengan melakukan penyediaan kebutuhan kendaraan

sepeda motor.

Motor tentunya memiliki karakteristik yang membedakan produk satu

dengan produk yang lainya sehingga memotifasi konsumen untuk melakukan

pembelian seperti merk, warna, bentuk produk yang ditawarkan, dan selain itu

persepsi konsumen atau pandangan, pemikiran konsumen terhadap sesuatu

yang diharapkan konsumen tentunya berbeda - beda, hal ini tentunya

perusahaan harus memahami apa yang di inginkan konsumen, perusahaan

dapat melakukan dengan membuat desain maupun kualitas yang dihasilkan

sesuai harapan konsumen untuk menarik perhatian masyarakat atau calon

pembelinya. Persepsi suatu kebutuhan masyarakat terhadap nilai dan fungsi

dari sepeda motor setiap individunya berbeda – beda, tentunya hal ini akan

berdampak mempengaruhi perkembangan industri kendaraan, kususnya di
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sektor motor untuk menciptakan produk dengan kualitas produk yang bagus

dan harga yang sesuai.

Kawasaki adalah salah satu penyedia barang kendaraan bermotor yang

cukup terkenal kususnya di lingkungan masyarakat Indonesia, sebagi

penyedia kebutuhan kendaraan bagi masyarakat Indonesia tentunya mereka

harus memberikan kepuasan bagi konsumenya terutama memperhatikan apa

harapan dan keinginan konsumen sehingga konsumen merasa senang dan

ingin kembeli membeli produk yang ditawarkan. Konsumen merupakan

sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan, karena adanya konsumen

perusahaan bisa mengembangkan perusahaanya. Motor Kawasaki sendiri

merupakan kendaraan yang cukup terkenal di Indonesia, hal ini bisa

dibuktikan dengan banyaknya komunitas pecinta motor di Indonesia yang

menggunakan kendaraan motor produk Kawasaki segala jenis, jenis disini

yang dimaksut adalah desain yaitu bentuk dari kendaraan seperti bebek, matik

dan laki atau sport.

Kawasaki dilihat dari segi kualitas produknya sudah bagus, seperti

mesin, onderdile atau suku cadang juga sudah bagus, namun dari segi harga

produk terlalu mahal dan kualitas layana yang disediakan oleh perusahaan

Kawasaki di Indonesia masih kurang karena tidak semua daerah di Indonesia

ada tempat layanannya, seperti layanan dailer, toko suku cadang atau tempat

penjualan produk motor yang relatif sedikit sehingga konsumen yang ingin
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membeli produk Kawasaki tersebut sulit memperoleh produk yang mereka

inginkan dan menyebabkan konsumen lebih memilih produk motor lain yang

mudah untuk diperoleh dari motornya maupun suku cadangnya.

Data penjualan sepeda motor Kawasaki dilihat dari pertahunya bisa

dilihat pada tabel 1 dibawah, dan peneliti menyimpulkan pada tahun 2013

penjualan motor Kawasaki di Indonesia sebesar 143.713 unit, namun tahun

2014 penjualan produk motor Kawasaki di Indonesia mengalami penurunan

sebesar 16.688 unit dari total 143.713 unit pada 2013 dikurangi 127.025 unit

pada 2014. Sedangkan tahun 2015 ini Kawasaki sepertinya kurang

mendapatkan dukungan dari konsumen akibat Ekonomi Indonesia yang

sedang tidak baik, dimana tukar rupiah sedang melemah akibat dari dollar

yang menguat, dampak dari Ekonomi Indonesia yang melemah saat ini

menyebabkan juga penurunan penjualan pada kendaraan merek sepeda motor

lain dan penjualan barang industri lainnya seperti kendaraan mobil.

Tabel 1

Data Penjualan Produk Motor Kawasaki Di Indonesia

Tahun 2013 – 2014

NO Tahun Penjualan Unit motor

1 2013 143.713 unit

2 2014 127.025 unit

3 Jan – mei 2015 62.600 unit

Sumber : AISI, olahan penelitian 2015
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Artikel yang berjudul “PT. AHM Raih Award Motor Terpopuler di

Indonesia”, berisi tentang pernyataan bahwa penjualan kendaraan sepeda motor

segala merek yang dilihat dari program penghargaan kepuasan pelanggan

(Costomer Satisfaction Award ) pada awal sampai pertengahan 2015 ini masih

diperoleh oleh sepeda motor Honda ( Didik., 2015 ). Data ini dijadikan

peneliti sebagai data untuk mengetahui sepeda motor apa yang menjadi

produk sepeda motor terpopuler di Indonesia pada awal sampai pertengahan

tahun 2015. Sedangkan penghargaan merek terbaik (Top brand indeks award )

pada tahun ini, pada “Top Brand Index. Top Brand Award Indonesia”, dari

jenis motor sport diperoleh oleh produk Yamaha yaitu Yamaha V-ixion

dengan nilai total indek dalam persentase sebesar 21,5 %, sedangkan motor

Kawasaki sendiri berada pada urutan ke dua yaitu sepeda motor merek

Kawasaki Ninja sebesar 15,6 %, motor bebek diperoleh oleh Honda Supra

32,4 % dan di sepeda motor matik diperoleh oleh Yamaha Mio 36,6 % dan

kendaraan motor Honda metik kedua diraih Honda Beat dengan nilai top

brand indek 28.9 %. ( Frontier Consulting Group., 2015 ).

Pada tabel 2 dibawah adalah data penjelasan untuk mengetahui

perkembangan penjualan kendaraan motor Kawasaki yang ada di Indonesia

pada bulan januari 2015 sampai bulan mei 2015:
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Tabel 2

Penjualan Unit Kendaraan Segala Merek Bulan Januari – Mei 2015

No Merek Januari Februari Maret April Mei Total
1 Honda 340.329 377.476 386.100 374.515 304.900 1.783.320
2 Yamaha 148.566 159.835 192.396 172.743 150.745 824.285
3 Kawasaki 11.062 18.515 16.162 10.131 6.330 62.600
4 Suzuki 11.679 13.398 2.615 4.934 7.355 39.981
5 TVS 2.180 3.480 1.335 1.064 300 8.359

Jumlah 513.816 572.700 598.608 563.387 469.630 2.718.
Sumber : data AISI, olahan penelitian 2015

Data pada tabel 2 diatas tersebut dapat dijelaskan, penjualan kendaraan

bermotor segala merek pada bulan Januari 2015 sampai bulan Mei 2015

mengalami beberapa perubahan peningkatan maupun penurunan penjualan,

hal ini disebabkan dari beberapa hal yaitu karena pertumbuhan ekonomi di

Indonesia yang kurang baik dimana beberapa hal kegiatan ekonomi

masyarakat tidak mendukung masyarakat untuk membeli kendaraan

melainkan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok seperti pangan

maupun sandang, apalagi pada tahun 2015 ini pemerintah membatasi

perusahaan menjual kendaraan bermotor di Indonesia, pembatasan tersebut

dikarenakan keadaan jalan atau jalur hampir disetiap daerah mengalami

kemacetan lalulintas.

Total penjualan kendaraan segala merek bulan Januari 2015 sampai

Mei 2015 ini diduduki oleh Honda dengan penjualan kendaraan sebesar

1.783.320 unit, disusul oleh Yamaha diurutan ke dua sebesar 824.285 unit,
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ketiga disusul oleh Kawasaki yang sebelumnya biasanya mendapat pada

urutan ke empat namun pada lima bulan  tahun 2015 ini, Kawasaki mampu

menggeser Suzuki yang pada bulan sebelumnya menduduki urutan ke - tiga

pada tingkat penjualanya, Kawaski mampu menjual produknya sebesar 57.363

unit selama lima bulan 2015 ini, sedangkan Suzuki ada diurutan ke - empat

yaitu penjualanya sebesar 39.981 unit, kemudian TVS diurutan ke - lima

sebesar 8.359 unit.

Konsumen maupun pelanggan sampai saat ini masih belum merasakan

sepenuhnya pelayanan yang diharapkan oleh konsumen, karena perusahaan

belum sepenuhnya memberikan pelayanan terhadap apa yang di inginkan oleh

konsumen, seperti fasilitas perbaikan kendaraan, fasilitas untuk mendapatkan

suku cadang yang sesuai dengan kendaraan sepeda motor Kawaski. Fasilitas

suku cadang Kawasaki di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan

dengan perusahaan milik pesaing seperti Honda maupun Yamaha yang

mereka mampu menarik perhatian mata masyarakat Indonesia dengan

memberika pelayanan seperti fasilitas yang memadai.

Perusahaan Kawasaki dalam hal ini menunjukan bahwa mereka masih

harus memperbaiki dirinya agar bisa bersaing lebih baik lagi, perusahaan

Kawasaki harus menciptakan produk yang berkualitas, memberikan harga

yang bisa dijangkau oleh mereka berdasarkan target sasaranya, memberikan

pelayanan seperti tempat penjualan yang bisa dijangkau oleh konsumen dan
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perusahaan harus memberikan fasilitas lain seperti kontak pelayanan dan

informasi yang bisa diperoleh oleh konsumen, jadi perusahaan harus membuat

setrategi yang tepat.

Data tabel 3 dibawah ini adalah data penjualan unit sepeda motor

Kawasaki selama beberapa periode yang diawali pada bulan Februari 2014

sampai Mei 2015, data menunjukan bahwa penjualan motor Kawasaki pada

bulan Januari 2015 sebesar 11.062 unit, pada bulan berikutnya mengalami

peningkatan sebesar 7.453 unit menjadi 18.515 unit penjualan pada bulan

Februari dan pada bulan Maret mengalami penurunan sebesar 2.353 unit

menjadi 16.162 unit, lebih parahnya lagi penjualan pada bulan April sebesar

5.679 unit saja, maka penurunan yaitu 10.383 unit, jadi minus penjualan pada

bulan April sebesar 10.383 unit.

Penjualan kendaraan motor Kawasaki bulan April 2015 dengan

penjualan 5.679 unit, lebih rendah dari pada penjualan pada bulan yang sama

tahun 2014 kemarin penjualanya mampu menembus angka 16.441 unit,

meskipun bulan Mei 2015 naik sebesar 1.349 namun hal ini penjualan sepeda

motor Kawasaki tetap minus jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun

2014 yang mampu menembus penjualan sebesar 15.822 unit, minus bulan Mei

2015 dari bulan yang sama sebelumnya yaitu 9.492 unit dari 6.330 unit.
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Tabel 3

Ringkasan Total Penjualan Kendaraan Sepeda Motor Merek Kawasaki di

Indonesia Bulan Februari 2014 Sampai Mei 2015

NO Bulan Tahun Penjualan Unit Motor Kawasaki

1 Februari 2014 12.384
2 Maret 2014 10.687
3 April 2014 16.441
4 Mei 2014 15.822
5 Juni 2014 16.217
6 Juli 2014 13.385
7 Agustus 2014 16.733
8 Sebtember 2014 16.131
9 Oktober 2014 14.823

10 November 2014 12.290
11 Desember 2014 11.105
12 Januari 2015 11.062
13 Februari 2015 18.515
14 Maret 2015 16.162
15 April 2015 5.679
16 Mei 2015 6.330

Total Penjualan 2014 - 2015 221.956
Sumber : Data AISI, diolah penelitian 2015

Data pada table 3 diatas jika dibuat grafik garis trend atau disebut

dengan garis kemiringan, maka bisa dilihat perkembangan perubahan

kenaikan dan penurunan penjualan unit kendaraan sepeda motor Kawasaki

dari bulan Februari 2014 sampai Mei 2015 dibawah ini.

Grafik Penjualan Sepeda Motor Kawasaki Bulan Februari 2014 Sampai Mei

2015 Sebagai Berikut:
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Gambar 1

Grafik Penjualan Bulan Februari 2014 Sampai Mei 2015

Sumber : Data AISI, olahan penelitian 2015

Data pada grafik diatas tersebut dapat dijelaskan, bahwa penjualan dari

bulan Februari 2014 sampai Mei 2015, terus mengalami penurunan dengan

melihat garis tren ( trendlaine ) atau garis vertikal pada gambar grafik tersebut

dari bulan Februari 2014 sampai Mei 2015 yang mengarah kebawah. Lebih

jelasnya trendline pada grafik ini berfungsi untuk mengetahui dimana terjadi

penurunan maupun peningkatan penjualan yang terjadi pada periode tertentu

(selama 16 bulan) pada data tersebut.

Trendline digunan untuk mengetahui apakah data tersebut layak atau

tidaknya digunakan sebagai dasar penelitian, jika data tersebut layak

digunakan apabila data tersebut menunjukan kemiringan yang mengarah



12

kebawah disebut dengan ( downtrend ), jika data tersebut garis trend

mengarah miring keatas ( up trend ) maka data tersebut tidak bisa digunakan

karena data tersebut tidak mengalami adanya permasalahan yang penting

(significant) pada penjualan dan pasar yang stabil menunjukan trendline tidak

miring mengarah keatas maupun kebawah tetapi garis trend mengarah lurus

datar atau secara garis horizontal disebut juga dengan ( sideways ) ( Firdaus.,

2014).

1.2. Perumusan Masalah

Banyak faktor - faktor yang menyebabkan sebuah produk mampu

bertahan atau tidaknya dipasar, semua itu kembali lagi pada perusahaan yang

menciptakan produk yang baik untuk konsumenya, produk yang sesuai

harapan konsumen dan bisa bersaing dengan produk lain terutama berkaiatan

dengan pendapat konsumen menilai kualitas produk, harga yang terjangkau,

manfaat dan nilai dari kendaraan itu sendiri.

Dengan demikian perusahaan harus melihat terlebih dahulu kondisi

yang terjadi pada wilayah yang dipilih sebagai tempat pemasaran produknya

dan melihat seperti apa yang harapan dan keinginan dari konsumenya,

sehingga perusahaan akan lebih mudah meningkatkan penjualan dan tentunya

meningkatkanpula pendapatan. Konsumen sebelum memutuskan melakukan

pembelian produk, tentunya konsumen akan menentukan pertimbangan –
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pertimbangan terlebih dahulu. Maka dengan ini pertanyaan dalam penelitian

peneliti sebagai adalah sebagai berikut berikut :

a. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan konsumen membeli

produk sepeda motor Kawasaki.

b. Bagaimana pengaruh desain produk terhadap keputusan konsumen membeli

produk sepeda motor Kawasaki.

c. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan konsumen membeli

produk sepeda motor Kawasaki.

d. Bagaimana pengaruh harga produk terhadap keputusan konsumen membeli

produk sepeda motor Kawasaki.

e. Bagaimana pengaruh variabel kualitas produk, desain produk, citra merek

produk dan harga produk secara bersama - sama terhadap keputusan

pembelian konsumen pada sepeda motor Kawasaki.

f. Diantara variabel kualitas produk, desain produk, citra merek produk dan

harga produk, variabel yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen sepeda motor Kawasaki.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pembatasan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Untuk mengetahui pengaruh kualias produk terhadap keputusan konsumen

membeli produk sepeda motor Kawasaki.
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b. Untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap keputusan konsumen

membeli produk sepeda motor Kawasaki.

c. Untuk mengetahui pengaruh citra merek produk terhadap keputusan

konsumen membeli produk sepeda motor Kawasaki.

d. Untuk menngetahui pengaruh harga produk terhadap keputusan konsumen

membeli produk sepeda motor Kawasaki.

e. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, desain produk, citra merek

produk dan harga secara bersama – sama atau simultan mempengaruhi

keputusan konsumen membeli sepeda motor Kawasaki.

f. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen pada sepeda motor Kawasaki.

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah : Pengaruh Kualitas

Produk, Desain Produk, Citra Merek Produk dan Harga Produk Terhadap

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Sepeda Motor Kawasaki.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan panduan dan referensi atau gambaran atau arahan untuk

memilih sebuah produk barang yang ingin dibeli, agar memperoleh kepuasan

untuk diri sendiri ketika membeli barang berupa sepeda motor maupun produk

barang yang lain dan untuk dijadikan referensi apabila memiliki pekerjaan
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maupun memiliki usaha yang berkaitan dengan penjualan sebuah produk

barang.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan untuk perusahaan yang menjual produk sepeda

motor merek Kawasaki maupun produk barang lain guna mengevaluasi dan

memperbaiki diri khususnya dalam memberikan kepuasan terhadap konsumen

untuk meningkatkan penjualan dan untuk meningkatkan kepuasan konsumen.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan panduan bagi peneliti selanjutnya, ketika

akan melakukan penelitian terhadap konsumen yang akan memutuskan untuk

melakukan pembelian pada suatu produk barang berupa sepeda motor maupun

produk barang lain berdasarka ciri – ciri dari sebuah produk barang itu sendiri

seperti dari segi kualitas produk barang, desain produk barang, citra merek

barang, harga produk barang dan untuk memberikan tambahan referensi bagi

peneliti peminat persoalan yang berkaitan dengan memahami perilaku

konsumen yang berkaitan dengan keputusan melakukan pembelian suatu

produk dan pemahaman dalam mengembangkan suatu pelayanan khususnya

dalam pelayanan jasa.


