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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kebutuhan masyarakat pada alat transportasi khususnya sepeda motor 

sangat besar. Konsumen mempunyai pertimbangan dalam memilih sepeda motor, 

dan mempunyai motivasi serta persepsi berbeda sebelum melakukan keputusan 

pembelian. Perusahaan otomotif harus memahami apa yang dibutuhkan konsumen 

agar perusahaan tersebut tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Persaingan 

antar perusahaan terjadi untuk menarik dan mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan pembelian pada produknya. Keputusan pembelian sendiri sangat 

berperan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan pada produk 

tersebut. Hal tersebut yang membuat perusahaan melakukan inovasi yang baik 

pada produknya agar konsumen tertarik dan melakukan keputusan pembelian pada 

produk tersebut.  

Keputusan pembelian adalah segala sesuatu yang dilakukan konsumen 

untuk menentukan, membeli dan menggunakan produk dan jasa. Keputusan untuk 

membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan 

tersebut dilakukan. Amirullah (2002) mengemukakan bahwa pengambilan 

keputusan adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan 

yang dianggap paling menguntungkan. 
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Menurut Abidin & Roni (2017) keputusan pembelian konsumen didasari 

atas beberapa hal, seperti brand image dan kualitas produk. Citra merek sangat 

berperan penting karena konsumen akan melakukan keputusan pembelian suatu 

produk melihat dari citra merek yang melekat pada suatu produk. Citra merek 

yang baik pada suatu produk akan meningkatkan keyakinan konsumen, sebaliknya 

jika citra merek produk tersebut tidak baik keputusan pembelian konsumen pada 

produk tersebut juga akan turun. Perusahaan harus mampu membangun dan 

mempertahankan citra merek terhadap produknya dengan baik, agar produk 

tersebut dapat diterima dengan baik di pasar.  

Konsumen yang memiliki citra positif terhadap suatu merek cenderung akan 

lebih yakin melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Citra merek sendiri 

dibangun atas dasar pengalaman dan informasi terhadap suatu produk oleh 

konsumen. Perusahaan harus mampu memberikan produk yang baik sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, agar citra merek yang 

dimiliki dapat terlihat baik bagi konsumen. Manfaat lain dari citra merek yang 

positif, yaitu dapat meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang 

nantinya konsumen akan membeli produk tersebut . Arti lain dari citra merek 

merupakan segala hal yang terkait dengan merek yang ada dibenak konsumen atau 

kesan konsumen tentang suatu merek (Sutisna, 2002). Citra terbentuk dari 

bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam menciptakan 

suatu produk dan bagaimana perusahaan memasarkan produk tersebut. 

Selain citra merek, kualitas produk juga menjadi salah satu faktor konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian. Produk dikatakan layak untuk dibeli 
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ketika kualitasnya baik, sebaliknya jika kualitas yang dimiliki produk tersebut 

tidak baik konsumen tidak akan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Kualitas produk sendiri adalah karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten (Kottler 

dan Amstrong, 2008). Kualitas juga bisa diartikan sebagai keunggulan yang 

dimiliki oleh produk tersebut. 

Bukti empirik yang mengawali penelitian ini, Abidin & Roni (2017) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa, pengaruh brand image dan kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeliaan. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan Ardianti (2016) menyatakan bahwa, variabel citra 

merek dan kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda matic Beat di kota Semarang. 

Fenomena yang terjadi saat ini pada perusahaan otomotif mengenai 

penjualan pada produknya terutama sepeda motor. Perusahaan otomotif banyak 

mengeluarkan inovasi baru agar produknya dapat menguasai pasar. Persaingan 

yang nyata terjadi dapat kita lihat saat ini bermunculan sepeda motor yang lebih 

canggih dengan kualitas yang baik dan didesain sedemikian rupa guna menarik 

perhatian konsumen. Pasar sepeda motor nasional sendiri terdapat setidaknya 4 

pabrikan atau merek besar yang dari tahun ke tahun terus mendominasi, yaitu 

Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, semuanya berasal dari Jepang. Honda 

dari tahun ke tahun selalu memimpin pasar, sedangkan Yamaha dengan setia terus 

menempel posisi Honda. Oleh karena itu peningkatan pasar mutlak dilakukan, 
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seiring dengan banyaknya pengguna dan permintaan konsumen terhadap motor di 

Indonesia. 

Awal tahun 2003 Yamaha membuat gebrakan dengan meluncurkan produk 

terbarunya berupa motor matic. Motor matic ini menyita perhatian masyarakat, 

terutama para wanita yang menjadi target pasar dari Yamaha Mio pada saat itu. 

Populernya Mio, cap sebagai motor khusus wanita akhirnya luntur juga. Pria juga 

banyak yang menggunakan motor tersebut. Motor ini memiliki keunikan 

tersendiri dari desainnya, ukurannya yang ramping, ringan dan teknologi matic-

nya yang simpel. Pada awal pengeluarannya Yamaha Mio tentunya membuat 

perusahaan mengalami peningkatan penjualan yang sangat drastis. Hal ini terbukti 

dalam sebuah website (oto.detik.com, 2008) menyajikan fakta bahwa, sampai Juli 

2008, Yamaha Mio masih menjadi pemimpin pasar di kelas bebek matic. Angka 

penjualan pada periode Januari – Juni 2008 mencapai 1,3 juta unit atau berarti 

menguasai 58% pangsa pasar. Besarnya potensi pasar bebek matic tak urung 

membuat pabrikan lain pun ikut terjun. Honda memiliki 2 merek di segmen ini, 

Honda Vario dan Honda Beat sedangkan Suzuki mengunggulkan Suzuki Spin. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa Yamaha Mio menjadi pelopor keluarnya 

motor matic pertama di Indonesia pada tahun 2003. Yamaha Mio pada beberapa 

tahun kebelakang mengalami penurunan penjualan. Yamaha mengalami 

penurunan disebabkan beberapa hal, Yamaha bisa dikatakan kalah dengan 

pesaingnya Honda saat ini, Honda mengeluarkan banyak inovasi motor matic 

yang lebih unggul dan dapat menguasai pangsa pasar sepeda motor pada beberapa 
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tahun kebelakang. Hal ini dapat diperkuat dengan bukti data penjualan sebagai 

berikut :  

Tabel 1.1 Data penjualan motor matic tahun 2015-2017 

No Merek Penjualan 

2015 2016 2017 

1 Honda Beat Esp 1.498.257 unit 1.814.600 unit 1.624.479 unit 

2 Honda Vario 125 588.019 unit 649.361 unit 570.699 unit 

3 Yamaha Mio 495.023 unit 389.852 unit 262.700 unit 

4 Honda Vario 150 448.405 unit 447.214 unit 439.605 unit 

5 Honda Scoopy 386.953 unit 528.622 unit 570.748 unit 

6 Yamaha NMax 89.286 unit 254.826 unit 150.582 unit 

Sumber : (Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia, 2018)  

Dari data pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Yamaha mengalami 

penurunan penjualan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pemimpin pasar di 

kuasai oleh motor Honda. Perlu diakui memang citra Yamaha Mio sendiri kurang 

baik dimata konsumen. Ada pula beberapa komentar konsumen mengenai citra 

Yamaha Mio seperti yang dinyatakan dalam motorisblog.com (2017) dari segi 

keunggulan merek Yamaha hanya mempertahankan “image” sebagai motor 

kencangnya saja, sedangkan konsumen dalam menggunakan motor matic tidak 

hanya membutuhkan speed atau kecepatannya saja, namun lebih mementingkan 

kenyamanan berkendaranya. Kekuatan asosiasi merek pada Yamaha Mio melekat 

dengan motor khusus wanita, hal ini tertanam dibenak konsumen melalui iklan 

yang ditayangkan pada awal diluncurkan Yamaha Mio. Hal ini diperkuat dengan 

adanya slogan Yamaha Mio yang dikutip gridoto.com (2018) mengatakan bahwa 

“wanita jangan sampai ketinggalan”, Yamaha Mio memang awalnya didesain 
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untuk dipakai oleh kaum hawa, namun berjalannya waktu tidak hanya kaum hawa 

saja yang tertarik menggunakan motor matic, kaum pria juga banyak yang 

menggunakan. Keunikan asosiasi merek pada Yamaha Mio hanya melekat pada 

desainya, dalam gridoto.com (2018) mengatakan bahwa Yamaha Mio memang 

didesain pendek, kecil dan riangan. Namun, tidak sedikit konsumen juga yang 

mengatakan dengan desain yang seperti itu, membuat konsumen yang 

menggunakan merasa kurang nyaman saat mengendarai Yamaha Mio dalam 

perjalanan jauh. Yamaha Mio kurang memiliki keunikan yang lebih menonjol 

sebagai pembeda antara motor matic lain. Maka dari itu peneliti memutuskan 

melakukan penelitian pada konsumen Yamaha untuk mengetahui pengaruh citra 

merek terhadap keputusan pembelian motor Yamaha Mio dan untuk 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada Yamaha Mio. 

Kualitas produk Yamaha Mio masih dibilang kurang baik. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya keluhan konsumen terhadap dealer Yamaha seperti 

yang  dinyatakan dalam liputan6.com (2016)  bahwa Yamaha Mio J, serta 

beberapa motor injeksi lain seperti Soul GT, diakui memiliki beberapa masalah 

yang paling sering dikeluhkan konsumen. Yamaha Mio kebanyakan mengalami 

kerusakan pada beberapa sparepart, misalnya aki. Daya tahan sparepart Yamaha 

Mio, dinilai kurang baik. Konsumen juga sering mengeluh karena Yamaha Mio 

dirasa sangat boros.  

Kualitas produk selalu menjadi sorotan utama konsumen, apalagi produk 

sepeda motor yang tentunya diharapkan memberi kenyamanan saat berkendara. 

Yamaha Mio juga perlu memperbaiki kualitas produk pada mesinnya, hal ini 
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dikarenakan konsumen merasa kualitas mesin Yamaha sangat kurang. Komentar 

lain dalam moladin.com (2017) konsumen mengeluhkan tentang fitur Yamaha 

Mio yang dirasa lambat dalam inovasinya. 

Citra merek dan kualitas produk keduanya sangat berperan penting bagi 

keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. Peneliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian terhadap Yamaha Mio untuk melihat pengaruh citra 

merek dan kualitas produk guna meningkatkan keputusan pembelian konsumen 

pada produk Yamaha Mio. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari data yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa Yamaha 

mengalami penurunan penjualan motor Mio dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 

Penurunan ini menandakan bahwa keputusan pembelian konsumen terhadap 

Yamaha Mio semakin berkurang. Konsumen lebih memilih produk dari pesaing 

Yamaha yaitu, Honda  yang dirasa memiliki kualitas motor matic yang dirasa 

lebih baik. Merek Honda sendiri sudah melekat dibenak konsumen sebagai sepeda 

motor terbaik. Maka dari itu citra merek Honda dimata konsumennya sangat baik. 

Hal ini juga didukung oleh beberapa inovasi yang Honda lakukan terhadap 

produknya. Faktor tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab turunnya 

penjualan Yamaha Mio beberapa tahun terakhir. 

Ada beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen terhadap Yamaha Mio. Dapat kita ketahui saat ini citra 

merek Yamaha Mio kurang baik dimata konsumen, hal ini terbukti dari beberapa 
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pendapat pengguna Yamaha Mio yang mengeluh terhadap produk tersebut. Selain 

citra merek yang kurang baik, kualitas produk Yamaha Mio sendiri masih kalah 

dengan pesaingnya Honda. Hal ini dapat dilihat dari spesifikasi Honda yang masih 

jauh lebih baik dari Yamaha Mio. Maka dari itu untuk meningkatkan keputusan 

konsumen Yamaha harus memperbaiki citra mereknya dimata konsumen dan 

meningkatkan kualitas produknya. Dari permasalahan diatas maka dapat 

dirumuskan seperti : 

1. Apakah citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Yamaha Mio? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputrusan 

pembelian Yamaha Mio? 

3. Manakah diantara variabel diatas yang memberikan kontribusi terbesar pada 

keputusan pembelian Yamaha Mio? 

1.3  Tujuan  

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap konsumen dalam 

keputusan pembelian motor Yamaha Mio. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap konsumen dalam 

keputusan pembelian motor Yamaha Mio. 

3. Untuk mengetahui variabel yang memberikan kontribusi terbesar dalam 

pengambilan keputusan pembelian pada Yamaha Mio. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Akademis 

Bentuk penerapan langsung penilaian teori tentang citra merek dan 

kualitas produk pada keputusan pembelian suatu produk dalam bentuk 

penelitian. Selanjutnya penelitian ini bisa dijadikan acuan penelitian yang 

sama khususnya dalam manajemen pemasaran dengan tema yang sama. 

2. Praktis 

a) Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan Yamaha khususnya pihak manajemen pemasaran dan 

operasional perusahaan agar bisa lebih menarik konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian melalui strategi peningkatan citra merek dan kualitas 

produk. 

b) Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber 

informasi dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya agar bisa lebih 

dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan 

keputusan pembelian Yamaha Mio melalui strategi citra merek dan kualitas 

produk. 

 


