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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang, kebutuhan manusia semakin beragam. Terdapat 

tiga kebutuhan dilihat dari intensitas kegunaannya, kebutuhan tersebut adalah 

kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer itu sendiri 

merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, seperti sandang, 

pangan dan papan untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan, kebutuhan 

sekunder merupakan kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan primer itu 

sendiri. Kebutuhan tersier umumnya merupakan kebutuhan yang dipenuhi 

untuk menyatakan status sosial dari individu tersebut. 

Salah satu kebutuhan sekunder yang banyak diminati oleh masyarakat 

di Indonesia adalah sepeda motor. Total sepeda motor yang berhasil terjual di 

Indonesia selama tahun 2016 adalah 5,931,585 (AISI, 2017). Penjualan 

tersebut terjadi karena sepeda motor dinilai sebagai alat yang dapat 

mempercepat pergerakan aktifitas manusia, praktis dan terjangkau. Hal ini 

membuat sepeda motor biasa dimiliki oleh berbagai kalangan ekonomi, baik 

itu kalangan atas, menengah, bahkan kalangan ekonomi bawahpun juga tidak 

sedikit yang memiliki sepeda motor.  

Indonesia sendiri banyak dimasuki oleh berbagai macam merek sepeda 

motor, seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, TVS, dll. Hal ini membuat 

para produsen sepeda motor saling berlomba-lomba untuk mendapatkan 
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konsumen. Mengingat, Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk 

dimasuki, sehingga perlu adanya strategi yang efektif serta efisien. Dimana, 

strategi tersebut dapat mewujudkan tujuan perusahaan itu sendiri.  

PT Astra Honda Motor merupakan salah satu pabrikan sepeda motor 

yang menjual sepeda motor dengan merek Honda di Indonesia. Honda sendiri 

dikenal sebagai merek sepeda motor yang paling banyak diminati di 

Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan marketshare yang diperoleh 

Honda. Dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Marketshare Sepeda Motor di Indonesia Tahun 

2014 sampai 2017 

Merek 2014 2015 2016 2017 

Honda 5.055.510 4.453.888 4.380.888 4.385.888 

Yamaha 2.390.902 1.798.630 1.394.078 1.348.211 

Suzuki 275.184 109.882 56.824 72.191 

Kawasaki 165.231 115.008 97.622 78.637 

TVS 22.114 2.747 1.873 1.176 

 Sumber: marketers.com  

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama empat tahun berturut-turut 

Honda memegang posisi pertama sebagai merek sepeda motor yang paling 

banyak penjualannya. Walaupun sempat mengalami penurunan penjualan, 

hal tersebut tidak mempengaruhi posisi Honda yang tetap berada pada posisi 

pertama sebagai pemegang marketshare selama tahun 2014 sampai 2017. 

Honda dengan slogannya yakni “One Heart” mencoba untuk terus satu 

hati dengan konsumen, dalam artian untuk selalu memahami apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga dengan pemahaman 

terhadap konsumen, Honda mampu memproduksi sepeda motor yang sesuai 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang beragam dengan cara memproduksi 
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berbagai tipe sepeda motor yang mampu bersaing dengan sepeda motor 

merek lain. Pada tabel 1.2 menunjukkan penjualan motor di Indonesia pada 

bulan Agustus-Desember 2017: 

Tabel 1.2 Data Penjualan 10 Motor di Indonesia Bulan Agustus-Desember 

2017 

Motor Agt. Sept. Okt. Nov. Des. 

Honda BeAT 

Series 

180.249 186.870 

198.763  

188.446 122.595 

Honda Vario 

Series 

124.572 111.883 

122.144 

118.251 75.623 

Honda Scoopy 57.731 58.144 63.707 62.929 41.449 

Yamaha Nmax 31.295 27.332 34.788 29.328 30.521 

Yamaha Mio M3 25.116 24.864 32.608 25.166 32.562 

Yamaha Fino 10.873 9.186 15.407 16.258 11.927 

Yamaha Aerox 

155 

10.513 14.809 

15.229 

17.632 9.751 

Honda Revo 11.375 10.468 12.205 15.933 8.568 

Honda Supre X 

125 

12.481 10.699 

11.822 

11.815 7.310 

Honda Verza 4.226 4.885 6.985 6.353 6.855 

Sumber: oto.detik.com 

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa sepeda motor Honda BeAT series 

menempati posisi pertama sebagai motor yang paling laris pada bulan 

Agustus-Desember 2017. Honda BeAT masih berada di posisi pertama 

dengan angka penjualan yang fluktuatif. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mengembangkan strategi-strategi untuk mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen terhadap produknya. Mengingat persaingan di industri ini yang 

semakin ketat, perusahaan harus terus meninjau strategi apa yang dapat 

diterapkan untuk memenuhi tujuan perusahaan.  
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Manusia terdiri atas sekumpulan kebutuhan dan keinginan (Cannon et 

al., 2008). Maka dari itu, perusahaan harus memahami produk seperti apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat atas sepeda motor. Oleh 

karena itu, perusahaan harus mengembangkan stimulus-stimulus yang dapat 

memahami sekaligus mempengaruhi kebutuhan maupun keinginan 

konsumen.  

Produk harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Sehingga perusahaan harus mengembangkan desain produk yang 

dapat dijadikan untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Desain produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sekaligus dapat 

mencerminkan pengguna produk tersebut. Desain produk juga dapat 

menjadikan ciri khas dari suatu produk yang diproduksi oleh produsen. 

Honda BeAT sendiri menyediakan beragam pilihan warna, model motor 

matic yang simple nan trendy, serta ukuran motor matic yang tidak terlalu 

besar. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan konsumen dalam 

melakukan pembeliannya. 

Setelah desain produk, perusahaan dapat menerapkan strategi 

selanjutnya, yakni dengan promosi. Karena tidak mungkin konsumen dapat 

mengenali suatu produk jika tidak pernah mendengarnya. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu menerapkan promosi yang dapat membuat konsumen 

mengenali produk tersebut. Selain itu, promosi juga dapat menginformasikan, 

mempengaruhi serta membujuk konsumen untuk melakukan pembelian atas 

suatu produk. 
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Tidak ada program pemasaran yang bisa sukses tanpa adanya program 

komunikasi yang efektif (Lovelock & Wright, 2002). Untuk mengembangkan 

komunikasi pemasaran yang efektif, perusahaan cenderung memanfaatkan 

promosi. Maka, promosi penting bagi pengusaha untuk dapat menjangkau 

konsumen yang lebih luas. 

Setelah konsumen tertarik akan promosi yang diberikan oleh 

perusahaan, konsumen cenderung akan melihat kepada harga. Hal ini 

dikarenakan, ada individu yang rela membayar lebih untuk barang yang 

diinginkannya. Selain itu, tak jarang konsumen mencoba membandingkan 

harga yang ditawarkan oleh pesaing untuk kemudian dijadikan acuan dalam 

keputusan pembelian.  

Harga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pilihan pembeli 

(Kotler & Amstrong, 2016). Untuk merasakan suatu produk atau jasa, 

diperlukan sejumlah biaya yang dikeluarkan. Selain itu, harga harus 

berbanding lurus dengan manfaat yang nantinya akan dirasakan oleh 

konsumen. Jika harga yang diberikan oleh suatu produsen terhadap suatu 

produk dapat dijangkau oleh konsumen dan dapat memberikan manfaat bagi 

konsumen, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Harga juga dapat menentukan pangsa pasar dan profit perusahaan (Kotler & 

Amstrong, 2016). 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda. Hal tersebut didasari oleh marketshare yang 

dimiliki Honda dan juga penempatan Honda BeAT series sebagai motor 
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terlaris bulan oktober 2017. Selain itu, penelitian ini dilakukan di  Lamongan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Desain Produk, Promosi dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda BeAT di Lamongan.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Konsumen akan membeli suatu produk bila produk tersebut didesain sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya. Selain itu, konsumen akan membeli suatu 

produk bila produk tersebut pernah didengarnya. Harga juga dipertimbangkan oleh 

konsumen untuk membeli suatu produk. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa 

larisnya Honda BeAT tak lepas dari variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen, yakni variabel desain produk, promosi dan harga. Sehingga 

dapat ditarik pertanyaan penelitian, yakni:  

1. Apakah desain produk, promosi dan harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda BeAT di 

Lamongan? 

2. Apakah desain produk, promosi dan harga secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda BeAT di Lamongan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

memiliki tujuan, yakni: 
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a. Untuk mengetahui pengaruhnya desain produk, promosi dan 

harga secara parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda BeAT di Lamongan. 

b. Untuk mengetahui pengaruhnya desain produk, promosi dan 

harga secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda BeAT. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen pemasaran pada khususnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

atau kegiatan lain 

2) Bagi Pengusaha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan bagi pengusaha untuk meningkatkan kualitas 

dari usahanya tersebut.
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