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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Niat beli ulang merupakan perilaku yang muncul sebagai respon 

terhadap obyek, seperti yang dikatakan oleh Hellier et al (2003), niat beli ulang 

merupakan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian kembali suatu 

produk atau jasa berdasarkan atas pengalaman dengan mengeluarkan biaya 

untuk memperoleh barang atau jasa, serta cenderung dilakukan secara berkala. 

Dengan kata lain, pengalaman yang diperoleh konsumen dari suatu produk atau 

jasa yang baik, akan menimbulkan kesan positif yang menunjukkan bahwa 

konsumen mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga konsumen akan 

melakukan pembelian ulang. 

Perusahaan yang dapat bertahan dan berkembang perlu memahami 

perilaku konsumennya, sehingga pada akhirnya perusahaan mampu 

mempertahankan dan meningkatkan pelanggan agar tetap melakukan pembelian 

produk di perusahaan (Kusdyah, 2012). Hal itu merupakan tantangan bagi 

perusahaan yang harus diupayakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Karena 

tanpa adanya pelanggan yang melakukan pembelian ulang (repurchase), maka 

sebuah perusahaan tidak akan bisa menjaga keberlangsungannya. Disamping itu 

akan dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk mencari pelanggan baru, sehingga 

akan lebih efektif dan lebih mudah apabila perusahaan mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada. Hal ini didukung oleh pernyataan Griffiths (2012) bahwa 

perusahaan bisa mengeluarkan jauh lebih sedikit uang untuk iklan dan pemasaran 
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apabila perusahaan mampu membangun hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan, sehingga pelanggan tetap mencari produk yang telah dikonsumsinya dan 

dapat menyebarluaskan berita tentang produk tersebut ke orang lain. Jadi 

perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya pada pemasangan iklan dan 

menunggu konsumen baru untuk datang. 

Pembelian ulang merupakan salah satu perilaku setelah pembelian yang 

sebelumnya didasari kesesuaian antara nilai dari barang atau jasa yang dapat 

menghasilkan minat konsumen untuk membelinya di kemudian hari. Menurut 

Swastha (1997) menyatakan bahwa pembelian ulang merupakan suatu sikap 

perilaku konsumen yang hanya membeli sebuah produk/jasa secara berulang-

ulang tanpa menyertakan aspek kesukaan di dalamnya, sehingga tercipta 

loyalitas konsumen yang merupakan suatu komitmen terhadap suatu merk atau 

produk tertentu, toko, pemasok atau perusahaan berdasarkan sikap positif yang 

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. 

Pembelian ulang menurut Rismiati dan Suratno (2001) ada 3 (tiga) sifat 

seseorang melakukan tindakan pembelian ulang, yaitu : citra merek, atribut 

produk, efektifitas iklan.Banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan niat 

pembelian ulang, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kartika 

(2014) yang melakukan penelitian pada konsumen pembeli Honda pada PT. 

Daya Adicipta Mustika selaku main dealer sepeda motor Honda di Jawa Barat. 

Hasil penelitiannya menemukan bahwa bauran pemasaran (product, price, 

place, promotion) secara simultan berpengaruh terhadap niat beli ulang sepeda 

motor Honda Sport Mid. Diketahui juga jika product dan place berpengaruh 

terhadap niat beli ulang sepeda motor Honda Sport Mid. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri (2016) didasari dengan adanya 

fenomena ketimpangan antara jumlah pembeli dan jumlah pembelian ulang 

dimana hanya sebesar 36% dari total keseluruhan jumlah oembeli yang 

melakukan pembelian ulang. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan jumlah pembelian ulang. Hasil penelitiannya menemukan  bahwa 

terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi minat pembelian ulang konsumen, 

yaitu kepuasan pelanggan, kualitas layanan, preferensi merek, kualitas produk, 

nilai yang dirasakan, harga, dan lingkungan fisik. Secara keseluruhan, performa 

perusahaan pada faktor kualitas layanan, kualitas produk, nilai yang dirasakan, 

dan harga sudah cukup baik, namun tidak cukup baik pada tiga faktor lainnya, 

yaitu faktor kepuasan pelanggan, preferensi merek, dan lingkungan fisik. 

Penelitian lain mengenai niat pembelian ulang yang dilakukan oleh 

Kuntjara (2007) menemukan bahwa kualitas pelayanan, reputasi perusahaan dan 

atribut produk  memiliki pengaruh positif terhadap minat beli ulang oleh 

konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2012) 

menemukan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi secara 

signifikan sikap konsumen yaitu persepsi kualitas produk dan harga kompetitif. 

Dari kedua faktor tersebut, keduannya hampir pengaruh sama kuatnya dalam 

mempengaruhi minat membeli, tetapi faktor persepsi kualitas produk ternyata 

memilki pengaruh paling kuat terhadap sikap konsumen dibandingkan dengan 

harga kompetitif. Sehingga dapat dikatakan jika persepsi konsumen terhadap 

kualitas produk sangat mempengaruhi mereka dalam minat membeli sepeda 

motor Yamaha. 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka 

dapat dikemukakan jika diantara sekian banyak faktor yang mempengaruhi 

minat pembelian ulang maka faktor kualitas produk dan citra merek memegang 

peranan penting terhadap niat pembelian ulang oleh konsumen. Kualitas produk 

menurut Awi & Chaipoopirutana (2014) bahwa kualitas produk adalah 

karakteristik produk yang dapat diterima konsumen, sehingga sangat logis untuk 

mengatakan bahwa ada hubungan antara kualitas produk dan nilai yang 

dirasakan oleh konsumen. Konsumen akan menyukai produk yang berkualitas. 

Produk yang berkualitas adalah produk yang mampu memberikan hasil lebih 

dari yang diharapkan konsumen. Sudah dapat dipastikan konsumen akan 

memilih produk yang berkualitas lebih baik di bandingkan dengan produk lain. 

Memang tidak mudah untuk memproduksi barang yang berkualitas baik pada 

saat bahan barunya lebih mahal. Akan tetapi setidaknya produsen tetap menjaga 

dan mempertahankan kualitas produk yang pernah atau akan di luncurkan 

kepasaran. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan sangat tergantung pada 

reaksi individu dan dari reaksi kelompok yang di nyatakan dalam bentuk pola 

pembelian, termasuk dalam hal pembelian ulang. 

Kualitas produk akan menjadi pertimbangan konsumen dalam 

memutuskan untuk melakukan pembelian kembali terhadap suatu produk. 

Konsumen tidak akan membeli kembali produk yang dianggap tidak berkualitas, 

sebaliknya jika produk yang dibeli sesuai dengan harapannya atau bahkan 

melebihi harapan konsumen maka tentu akan menimbulkan minat untuk 

melakukan pembelian ulang. Seperti halnya produk sepeda motor, mengingat 

produk sepeda motor adalah produk yang akan digunakan untuk jangka panjang 
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maka kualitas produk yang dihasilkan perusahaan sering menjadi salah satu 

pertimbangan konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian ulang 

terhadap suatu produk sepeda motor matik.   

Pentingnya kualitas produk membuat produsen sepeda motor seperti 

halnya Yamaha selalu berupaya melakukan inovasi dengan meluncurkan 

produk-produk baru guna meningkatkan pengusaan pasar di tengah-tengah 

kondisi persaingan yang makin tajam. Produk Yamaha didesain dengan 

beberapa keunggulan dan memberikan kenyamanan pada konsumen diantaranya 

hemat BBM, berteknologi automatic, mengedepankan teknologi hemat energi 

dan gas buang ramah lingkungan sesuai uji emisi EURO 2 yang dipadukan 

dengan performance handal dan style yang dinamis, desain lensa nuansa biru 

(Ice Blue Head Lamp), sehingga bias cahaya yang dihasilkan lebih terang untuk 

keamanan berkendara, pijakan kaki penumpang dibuat terpisah untuk 

kenyamanan berkendara (foot step), lampu belakang tampil makin gaya dan 

mempesona (stylish back lamp), mudah dan murah perawatannya, garansi mesin 

tiga tahun, ada bagasi dan gantungan helm, cocok untuk tua dan muda, parkir 

mudah sehingga wanita akan lebih mudah saat mendorong dan menggunakan 

standar tengah karena berat kendaraan 5 kg lebih ringan (Dinawan, 2010). 

Dengan desain yang lebih elegan dan ramping serta hemat BBM diharapkan 

mampu memenuhi keinginan konsumen akan sepeda motor terutama untuk 

digunakan sebagai alat transportasi yang efektif dan efisien. 

Selain itu citra merek juga akan menjadi faktor penting yang dapat 

mempengaruhi niat pembelian ulang pada konsumen. Merek juga memegang 

peranan penting bagi keberhasilan kegiatan pemasaran karena konsumen 

http://www.cahyamotor.com/
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cenderung akan membeli produk dengan merek yang telah dikenalnya. Dapat 

dikatakan jika merek merupakan identitas produk. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2008) bahwa keahlian pemasar profesional yang paling istimewa 

adalah kemampuan mereka untuk membangun dan mengelola merek.  Penetapan 

merek menjadi suatu hal yang penting sehingga saat ini tidak ada produk yang 

tidak memiliki merek. Membangun dan mengelola merek adalah tugas pemasar 

yang paling penting.  

Perusahaan yang ingin konsumen membeli ulang produknya, sebenarnya 

juga harus memperhatikan masalah reputasi. Karena menurut Zeithaml dan Shapiro 

(Kuntjara, 2007) konsumen sebenarnya juga memperhatikan berbagai informasi 

mengenai perusahaan atau koorporasi, dan bagaimana pengalamannya atas 

penggunaan produk yang dihasilkannya. Ketika konsumen mempunyai pengalaman 

yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah 

perusahaan, maka konsumen akan memberikan citra positif atas perusahaan tersebut. 

Bahwa adanya informasi yang baik atau positif tentang perusahaan dapat diharapkan 

akan menambah kepercayaan pelanggan kepada perusahaan tersebut. Selain daripada 

itu diharapkan adanya kesediaan dari pelanggan untuk membeli produk-produk yang 

ditawarkan perusahaan kepada mereka. Sebab, seperti yang dinyatakan oleh 

Anderson (1994), reputasi perusahaan akan menstimulasi terjadinya pembelian ulang 

oleh pelanggan. Dalam beberapa kasus konsumen seringkali menggabungkan suatu 

produk atau suatu layanan dengan suatu merek (contoh; Pepsi dan FedEx). Sementara 

itu dalam kasus yang lain konsumen mengidentifikasi sekumpulan produk atau 

sekumpulan layanan dengan suatu merek (seperti Phillip, IBM, Citibank) (Kuntjara, 

2007). 
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Penetapan merek bisa menambah nilai suatu produk seperti halnya 

Yamaha yang sudah dikenal sebagai pelopor sepeda motor di Indonesia. 

Penetapan merek menjadi suatu hal yang penting sehingga saat ini tidak ada 

produk yang tidak memiliki merek. Maka dari itu membangun dan mengelola 

merek adalah tugas pemasar yang paling penting. 

Ketatnya persaingan dalam dunia pemasaran sepeda motor membuat 

perusahaan harus terus berupaya mempengaruhi konsumen dan menimbulkan 

minat pembelian ulang. Namun pada saat ini niat pembelian ulang konsumen 

terhadap produk sepeda motor masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

penelitian Kartika (2014) yang menemukan bahwa niat pembelian ulang 

konsumen terhadap produk sepeda motor masih rendah. Hal ini terbukti bahwa 

sebesar 69% responden mengatakan bahwa setelah menggunakan sepeda motor 

“X” umumnya jika akan membeli kembali sepeda motor di masa yang akan 

datang, mereka tidak mempunyai minat untuk membeli kembali sepeda motor 

yang sama. Hal ini dikarenakan oleh bebarapa hal, baik dari segi produk sepeda 

motor itu sendiri maupun dari segi harga dan ketersediaan unit dan suku cadang 

sepeda motor.  

Yamaha Mio merupakan pelopor sepeda motor matik di Indonesia dan 

menjadi unggulan dari Yamaha. Posisi Yamaha Mio dalam benak konsumen 

emmang sangat kuat, karena Yamaha Mio adalah produk yang lebih dulu hadir, 

pasti akan lebih dulu dipertimbangkan oleh calon konsumen (Dinawan, 2010). 

Penelitian ini dilakukan pada pemilik sepeda motor Yamaha yang membeli 

produk tersebut di Surya Inti Putra Blimbing Malang yang merupakan salah satu 

dealer penjual Yamaha terbesar di Kota Malang.  
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Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap niat 

pembelian ulang (Studi pada pemilik sepeda motor Yamaha Mio yang membeli 

di Surya Inti Putra Blimbing Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat 

pembelian ulang sepeda motor Yamaha Mio ? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian 

ulang sepeda motor Yamaha Mio ? 

3. Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang 

sepeda motor Yamaha Mio ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti setelah melakukan 

penelitian ini berdasarkan permasalahan, adalah untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap niat 

pembelian ulang sepeda motor Yamaha Mio. 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap niat pembelian ulang 

sepeda motor Yamaha Mio. 

3. Untuk menguji pengaruh citra merek terhadap niat pembelian ulang sepeda 

motor Yamaha Mio. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

tambahan referensi di bidang manajemen pemasaran terutama mengenai 

pengaruh kualitas produk dancitra merek terhadap niat pembelian ulang 

konsumen. 

2. Manfaat praktis : hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi pada 

pemasar dalam menentukan strategi pemasaran terutama berkaitan dengan 

kualitas produk dan citra merek agar dapat efektif mempengaruhi niat 

pembelian masyarakat sebagai konsumen. 
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