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Bab 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sejalan dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baik yang 

dibidang jasa maupun barang, perubahan lingkungan ini senantiasa akan 

terjadi terus-menerus dalam proses perkembangan suatu negara, yang 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan ekonomi, 

juga pemasaran pada umumnya. Saat ini banyak sekali bermunculan 

merek sepeda motor dengan berbagai model,desain, yang memberikan 

kualitas bagus serta harga yang cukup bersaing. 

Masyarakat saat ini juga semakin cenderung melihat tingkat 

kepraktisan, hematnya bahan bakar, dan waktu sampai tujuan sebagai 

faktor terpenting saat ini. Mayoritas masyarakat tersebut akan memilih 

sepeda motor sebagi alat transportasi karena dirasa sepeda motor dapat 

lebih menjawab tantangan yang ada saat ini dibanding transportasi lain. 

Selain itu, konsumen berasal dari berbagai segmen, sehingga apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan juga berbeda. Keputusan membeli konsumen 

dipengaruhi keterlibatan konsumen dan kepercayaan mereka semakin 

tinggi konsumen terlibat dalam upaya pencarian informasi produk, 

semakin besar dorongan konsumen untuk melakukan pembelian. Di sisi 

lain, konsumen semakin selektif di dalam melakukan pemilihan produk 

untuk dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan arus informasi 
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sehingga konsumen dapat menyerap informasi serta pengetahuan tentang 

keberadaan suatu produk dengan cepat. 

Industri sepeda motor di Indonesia memang memiliki cukup 

banyak pemain selain itu juga memiliki banyak tipe sepeda motor seperti 

kelas bebek, matic, dan sport yang ditawarkan. Dari perkembangan 

industri motor saat ini kelas sport 150 cc sedang banyak diminati 

masyarakat dan mahasiswa yang masih berjiwa muda, karna memiliki 

perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan dapat mengikuti gaya 

hidup masa kini ketimbang kelas-kelas lainnya misal saja produk pabrikan 

Yamaha yang memiliki sepeda motor sport Vixion, Byson, New Vixion 

Ligthing, N-max, R15, R25, Aerox, dan Xbrake. Pabrikan Yamaha telah 

banyak melakukan perubahan-perubahan yang sangat kompleks dengan 

menyesuaikan kemajuan teknologi yang ada sehingga memiliki banyak 

penggemar setia di kelas sport sampai sekarang ini (AISI.or.id). 

Sepeda motor Yamaha yang sudah lama menguasai segmen sport 

sejak lama sekitar tahun 2011 yang dapat menguasai hampir setengah 

market share yang ada di kelas sport 150cc di Indonesia dan telah 

menciptakan berbagai varian motor sport yang telah ditawarkan kepada 

masyarakat indonesia selama ini. 
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Tabel 1.1 

Data penjualan sepeda motor Yamaha Januari-Mei 2017 

BRAND TYPE MEI JAN-MEI TOTAL 

 BEBEK 11.707 77.278  

YAMAHA SKUTIK 81.181 413.245 592.078 

 SPORT 19.257 101.555  

Sumber : http://www.aisi.or.id 

Keadaan persaingan yang seperti ini perusahaan dituntut semakin 

tanggap menghadapi keinginan konsumen serta dapat mengkomunikasikan 

produknya secara tepat dan juga perlu memberikan informasi tentang 

produknya dengan baik sehingga konsumen akan memberikan tanggapan 

yang positif terhadap produk dan dalam pengambilan keputusan pembelian 

produk tersebut. 

Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dengan 

konsumen membeli merek yang paling disukai (Kotler & Amstrong, 

2008). Menurut Setiadi (2008) keputusan pembelian merupakan perilaku 

konsumen dalam memperlakukan pengambilan keputusan konsumen 

sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

antara lain Citra Merek, Desain Produk, dan Gaya Hidup. Citra merek 

adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang 

dicerminkan dalam asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen 
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(Kotler & Keller, 2009). Citra merek adalah perangkat asosiasi unik yang 

diciptakan atau dipelihara oleh pemasar (Sangadji, 2013). 

Citra merek pada sepeda motor Yamaha 150cc yang dibangun pada 

benak konsumen. Kekuatan asosiasi merek, pengetahuan dan penilaian 

seorang konsumen tentang sejauh mana konsumen dapat mengingat 

produk sepeda motor Yamaha 150cc (dalam jurnal Ody Yustiawan, 2016). 

Kekuatan dari asosiasi merek ini dapat diukur dengan popularitas dan 

kreadibilitas sepeda motor Yamaha 150cc seperti halnya nyaman 

dikendarai, sepeda motor sport yang sudah terkenal memiliki kualitas 

terbaik dikelasnya, harga jual kembali tinggi. Kemudian keuntungan 

asosiasi merek merupakan suatu keunggulan yang akan membedakan 

perusahaan denga pesaingnya seperti halnya sepeda motor Yamaha 150cc 

hanya memliki stater, rangka motor yang kuat dan kokoh untuk 

memaksimalkan konsumen memakainnya (dalam jurnal Fattah dan Edwar, 

2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fattah dan Edward (2014) 

citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Desain produk juga salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Desain produk adalah keistimewaan yang 

mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan 

pelanggan, desain produk yang baik dapat menarik perhatian untuk 

melakukan pembelian, meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan 

menyesuaikan nilai terhadap pasar sasaran yang diingankan (Kotler & 

Keller, 2009). Desain produk pada sepeda motor Yamaha 150cc sesuai 
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dengan trend dan keinginan para konsumen saat ini yang menginginkan 

motor cepat, gagah, sporty dan sesuai dengan image anak muda sekarang. 

Selain itu desain body yang lebih agresif, ramping dan sporty sangat 

menunjang image anak muda lebih menonjol dengan sepeda motor 

Yamaha 150cc (dalam jurnal Fattah dan Edwar, 2014). Dengan adanya hal 

tersebut membuat konsumen lebih berminat untuk membeli produk 

Yamaha 150 cc. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fattah dkk (2014) 

dan Ansah (2017) desain produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Gaya hidup juga salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Gaya hidup dapat diidentifikasikan bagaimana pola kehidupan 

seseorang dalam menghabiskan waktunya, minat, dan perilakunnya pada 

kegiatan sehari-hari. Persepsi gaya hidup antara satu individu dengan 

individu yang lain berbeda dalam membentuk citra di lingkungan 

sekitarnya menurut (Sutisna, 2010) dalam jurnal (Prasetyaningsih dkk, 

2015). Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang didunia yang 

terungkap pada aktifitas, minat, dan opininya (Kotler & Keller, 2008). 

Gaya hidup anak muda sekarang dalam memilih kendaraanya adalah 

memiliki kendaraan bermotor yang sporty dan cepat karena sesuai image 

dan kebutuhan para anak muda jaman sekarang ini. Gaya hidup sekarang 

sangat lah mengikuti era perkembangan zaman,karena itu lah sepeda 

motor Yamaha 150cc banyak bermunculan untuk memenuhi gaya hidup 

dan kebutuhan masyarakat sekarang. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan Prasetyaningsih dkk (2015) dan Suraputra dkk (2017) gaya 

hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Word of mouth adalah usaha memasarkan suatu produk atau jasa 

dengan menggunakan virus marketing sehingga pelanggan membicarakan, 

mempromosikan, dan merekomendasikan suatu produk dan jasa kepada 

orang lain secara antusias dan sukarela (Rangkuti, 2010 dalam jurnal 

Rachman dan Abadi, 2017). Saluran komunikasi personal berupa ucapan 

atau perkataan dari mulut ke mulut (word of mouth) dapat menjadi metode 

promosi yang efektif karena pada umumnya disampaikan dari konsumen 

oleh konsumen dan untuk konsumen, sehingga konsumen atau pelanggan 

yang puas dapat menjadi media iklan bagi perusahaan. Hasan (2010:25) 

menyebutkan bahwa word of mouth merupakan sumber informasi yang 

kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Sedangkan 

definisi word of mouth adalah tindakan konsumen memberikan informasi 

kepada konsumen lain dari seseorang kepada orang lain (antar pribadi) non 

komersial baik merek, produk maupun jasa. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Andari dan Napu (2016) word of mouth berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan Prasetyaningsih dan Sukardiman (2015), 

meneliti tentang pengaruh citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian produk tas branded tiruan pada wanita karir di Jakarta, 

menyimpulkan bahwa citra merek dan gaya hidup berpengaruh positif 
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terhadap keputusan pembelian, variabel citra merek dan gaya hidup secara 

bersama-sama berpengaruh positf terhadap keputusan pembelian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra 

merek, desain produk, gaya hidup, dan word of mouth terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha 150CC pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fattah dan 

Edwar (2014). Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada variabel penelitian. Peneliti hanya menggunakan variabel citra merek 

dan desain produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya peneliti 

mengambil pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Menurut 

Prasetyaningsih dan Sukardiman (2015) menyatakan bahwa gaya hidup 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

penelitian ini mencoba untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil 

topik yang berkaitan dengan “PENGARUH CITRA MEREK, DESAIN 

PRODUK, GAYA HIDUP, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA 150 CC 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Yamaha 150 CC ? 

2. Apakah terdapat pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Yamaha 150 CC ? 

3. Apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Yamaha 150 CC ? 

4. Apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap keputusan 

pembelian sepeda moto Yamaha 150 CC ? 

5. Apakah terdapat pengaruh citra merek, desain produk, gaya hidup, dan 

word of mouth secara simultan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Yamaha 150 CC ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dalam peneliian ini adalah  

1. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha 150 CC. 

2. Untuk menganalisis pengaruh desain produk terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha 150 CC. 

3. Untuk menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha 150 CC. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh word of mouth terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha 150 CC. 

5. Untuk menganalisis pengaruh citra merek, desain produk, gaya hidup, 

dan word of mouth terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha 150 CC. 

D. Manfaaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

beberapa pihak, diantarnnya adalah bagi perusahaan, bagi penulis, dan 

bagi konsumen. 

1. Bagi Penulis 

hasil penilitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

dan wawasan serta menambah pengalaman dalam penerapan sebagian 

kecil teori yang didapat ketika mengikuti perkuliahan dengan realitas di 

lapangan tentang masalah pemasaran 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi pihak perusahaan untuk menyusun strategi dalam 

memenuhi harapan atau permintaan konsumen. 

3. Bagi Konsumen  

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan bahan 

pertimbangan bagi konsumen tentang hal yang perlu diperhatikan 

sebelum membeli sebuah kendaraan sepeda motor. 
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