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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Atribut produk pada dasarnya merupakan keunggulan produk yang 

dimiliki oleh produk dan yang merupakan pembeda antara produk sejenis 

yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan produk sejenis yang 

ditawarkan oleh perusahaan lain. Atribut produk merupakan pengembangan 

suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan 

diberikan atau diserahkan kepada konsumen, yang terdiri atas kualitas, merek, 

kemasan, label dan jasa pendukung. Atribut produk adalah unsur-unsur yang 

dipandang penting olehkonsumen dan dijadikan dasar pengmbilan keputusan 

pembelian (Bukhori, 2009). 

Pentingnya atribut produk bagi konsumen yaitu dengan 

memperhatikan kualitas produk beserta atributnya. Atribut produk yang 

melekat pada barang merupakan masalah yang harus dibuat strateginya dalam 

menggaet konsumen. Kadang alasan konsumen membeli suatu produk kurang 

begitu diperhatikan oleh produsen, padahal alasan tersebut merupakan titik 

awai dari permasalahan. Alasan-alasan konsumen memilih suatu produk yang 

ditawarkan mungkin karena konsumen tertarik pada kualitas, merek, warna 

dan desain rasa dan atribut produk lain, dengan demikian atribut produk 

dianggap penting (Haryadi, 2013) 

Kualitas produk pada dasarnya merupakan jaminan atas kondisi 

produk yang menunjukkan keunggulan produk yang ditawarkan kepada 
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konsumen. Atribut produk kedua yaitu mengenai merek, yaitu merupakan 

suatu nama atau istilah yang digunakan sebagai identifikasi atas produk yang 

akan diberikan kepada konsumen. Kemasan dapat diuraikan yaitu merupakan 

bentuk pembungkus atas kemasan atas produk yang selain digunakan sebagai 

pelindung juga merupakan pelindung atas kualitas produk yang dipasarkan 

(Wahyudi, 2012). 

Adanya perbedaan atribut produk yang ditawarkan perusahaan secara 

langsung memberikan dampak terhadap tanggapan konsumen terhadap produk 

yang ditawarkan. Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa atribut produk 

merupakan faktor utama yang dipertimbangkan atau memberikan jaminan atas 

keunggulan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, dan hal tersebut 

merupakan cara terbaik mempertahankan pelanggan secara terus-menerus 

mencari jalan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. 

Selanjutnya harga juga memberikan dukungan dalam upaya untuk 

menciptakan keputusan pembelian, dimana harga menentukan kemampuan 

daya beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Harga menentukan 

keputusan yang akan ditetapkan oleh konsumen sehingga mampu memberikan 

jaminan bahwa produk yang ditawarkan mampu dijangkau secara kemampuan 

ekonomi oleh konsumen. Melalui analisis terhadap atribut produk dan harga 

maka dapat diketahui sejauh mana peranan atribut produk dan harga dalam 

usaha untuk mempengaruhi keinginan konsumen dalam menetapkan 

pembelian suatu produk. Kondisi tersebut dikarenakan atribut produk dan 

harga merupakan unsur-unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan 
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digunakan pertimbangan konsumen dalam menetapkan produk yang akan 

mereka beli atau konsumsi. 

Pasar motor 250 cc mulai berkembang pesat sejak kehadiran Kawasaki 

Ninja 250 pada tahun 2008. Ketika itu total sales-nya 5.616 unit dan langsung 

duduk sebagai penguasa tunggal untuk motor kelas 250 cc. Seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, segmen motor 

premium ini menjadi bidikan serius para APM (Agen Pemegang Merek). Pada 

tahun 2010 Honda meluncurkan CBR250R yang pada 15 Mei 2014 lalu 

kembali menyegarkan tampilan desain dan performanya. Lalu tahun 2012, 

Suzuki resmi memasarkan Inazuma 250 yang tampil beda dengan versi naked 

bike sementara kompetitornya full fairing. Jika digabung dengan motor 150 

cc, segmen motor sport ini pun mengalami peningkatan market share. Semula 

8 persen dari total penjualan nasional, kini menjadi 14 persen. Dan di luar 

anggota AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motorlndonesia) masih ada pemain 

lainnya di kelas 250 antara lain Benelli (merek Italia produksi Cina), Sym 250 

(merek Taiwan) dan Minerva Megelli (rakitan lokal), serta akan masuk merek 

Cleveland CycleWerks 250 asai AS. 

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu 

mengenai “PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN HARGA DALAM 

PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA R25” 
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B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah atribut produk dan harga berpengaruh signifikan secara parsial 

dalam pembelian Sepeda Motor Yamaha R25? 

2. Apakah atribut produk dan harga berpengaruh secara simultan dalam 

pembelian Sepeda Motor Yamaha R25? 

3. Diantara atribut produk dan harga tersebut, manakah yang memiliki 

pengaruh dominan dalam pembelian Sepeda Motor Yamaha R25? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji pengaruh atribut produk dan harga secara parsial dalam 

pembelian Sepeda Motor Yamaha R25. 

b. Untuk menguji pengaruh atribut produk dan harga secara simultan dalam 

pembelian Sepeda Motor Yamaha R25. 

c. Untuk menguji variabel yang memiliki pengaruh dominan dalam 

pembelian Sepeda Motor Yamaha R25. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan pengetahuan 

dalam bidang pemasaran khususnya tentang kajian pengaruh atribut 

produk dan harga dalam pembelian. 
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2. Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

yang sejenis di bidang pemasaran dalam hal mengenai pengaruh atribut 

produk dan harga dalam pembelian. 

 




