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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam proses penyampaian produk kepada pelanggan dan untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang berupa penjualan produk yang optimal, 

maka kegiatan pemasaran dijadikan tolak ukur oleh setiap perusahaan. 

Sebelum meluncurkan produknya perusahaan harus mampu melihat atau 

mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika seorang pemasar 

mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, mengembangkan 

produk berkualitas, menetapkan harga, serta mempromosikan produk secara 

efektif, maka produk-produknya akan laris di pasaran (David W. Cravens, 

1996) 

Demikian juga terjadi pada perusahaan otomotif di Indonesia, 

khususnya sepeda motor. Dengan banyaknya perusahaan otomotif yang ada di 

Indonesia, maka konsumen akan lebih selektif dalam menentukan merek 

sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi. Di Indonesia produk 

motor buatan Jepang masih menjadi pilihan utama kebanyakan masyarakat, 

dikarenakan berbagai macam keunggulan yang dimilikinya. Keputusan 

konsumen dalam menentukan atau memilih merek sepeda motor bukanlah hal 

yang begitu saja terjadi. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen 
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sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk misalnya, kualitas produk, 

harga, dan iklan (James F. Engel, 1994). 

Dalam pemasaran produknya Yamaha Panorama Motor 

menggunakan strategi untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dengan strategi produk, strategi harga dan strategi iklan untuk 

mempromosikan produknya. Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud 

maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, tampilan, 

harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan 

pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan keinginan konsumen atau masyarakat (Alma Buchari, 2004). 

Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambahi beberapa barang) 

yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya (Marius Angipora, 2002).Harga semata-mata 

tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi dengan mempertimbangkan 

berbagai hal.Murah atau mahalnya harga suatu produk sangat relatif sifatnya. 

Untuk mengatakannya terlebih dahulu perlu dibandingkan dengan harga 

produk serupa yang diproduksi atau dijual perusahaan lain. 

Selain menawarkan produk yang berkualitas dan penetapan harga, 

kemampuan perusahaan dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen 

melalui kegiatan promosi juga merupakan suatu hal penting.Promosi 

merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menonjolkan 

keistimewaan-keistimewaan produk dan membujuk konsumen untuk membeli 
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(William J. Stanton, 2004).Untuk lebih memperkenalkan produknya, Yamaha 

gencar melakukan kegiatan promosi agar menarik minat beli konsumen, 

diantaranya membuat iklan melalui media cetak ataupun elektronik. 

Pemahaman tentang ekuitas merek dalam penjualan sepeda motor 

merek Yamaha, perlunya didukung denganpengetahuan tentang keputusan 

pembelian sepeda motor. Merek dagang (brandequity) dalam pemasaran 

sepeda motor sangat memengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian sepeda motor. Brandequity yang telah dikenal dan menarik 

perhatian konsumen akan dapat memengaruhi konsumen melakukan 

pembelian sepeda motor, khususnya mengenai kualitas yang dimiliki oleh 

sepeda motor merek Yamaha.Salah satu keunggulan sepeda motor merek 

Yamaha adalah mempunyai model atau type yang bermacam-macam, baik 

dari segi tampilan, irit bahan bakar, maupun tersedianya suku cadang dengan 

harga yang terjangkau (Ferrinna dewi, 2008). Hal inilah yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor Yamaha 

jika dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. 

Yamaha Motor Indonesia adalah salah satu produsen kendaraan 

bermotor di Indonesia. Dengan nama resmi PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. 

Yamaha Motor Indonesia menjadi bagian dari Yamaha Motor Company, Ltd. 

yang berkantor pusat di Jepang. Yamaha sendiri pada awal berdirinya 

hanyalah memfokuskan diri sebagai produsen piano.Seiring dengan 

perkembangan perusahaan yang luar biasa, Yamaha akhirnya mampu 
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menobatkan dirinya sebagai produsen piano yang terbesar di 

dunia.Kesuksesan Yamaha di bidang produksi piano mendorong CEO 

Yamaha pada waktu itu, Genichi Kawakami meluaskan bidang usaha Yamaha 

pada segmen kendaraan bermotor. Kemudian berdirilah Yamaha Motor pada 

1 Juli 1955.Yamaha Motor merupakan induk dari seluruh grup Yamaha Motor 

Internasional. 

Setelah lebih dari 50 tahun berkiprah, Yamaha Motor kini mampu 

menghadirkan beragam produk kendaraan bermotor berkualitas.Di tanah air, 

kehadiran Yamaha Motor Indonesia dengan aneka produk seperti Mio, Soul, 

Vega, Jupiter, Scorpio, dan ATV terbukti mampu menarik minat 

masyarakat.Oleh karena itu, motor Yamaha menjadi salah satu motor favorit. 

Bahkan masyarakat selalu memberikan respon positif terhadap setiap produk 

motor Yamaha. Sejumlah penghargaan pun akhirnya berhasil diraih oleh 

Yamaha Motor Indonesia.Mulai dari ICSA Award (2004-2006), Marketing 

Award (2006), dan TV Ad Monitor (2006). Yamaha Motor Indonesia juga 

telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000.2 
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B. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyak 

faktor yang mempengaruhi Pengaruh Yamaha Terhadap Minat Beli 

Masyarakat Bantul DIY Dalam Memilih Sepeda Motor Yamaha maka penulis 

memusatkan pembahasan pada: 

1. Variabel Dependennya adalah Minat Beli, sedangkan variabel 

independennya adalah Daya Tarik Iklan, Harga, Kualitas Produk dan 

Tampilan. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dimana 

datanya diperoleh dari masyarakat yang menggunakan sepeda Motor 

Yamaha. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Iklan terhadap minat beli masyarakat dalam 

memeilih kendaraan sepeda motor Yamaha? 

2. Bagaimana berpengaruh Harga terhadap minat beli masyarakat dalam 

memilih kendaraan sepeda motor yamaha? 

3. Bagaimana pengaruh Kualitas Produk terhadap minat beli masyarakat 

dalam memilih kendaraan sepeda motor Yamaha? 

4. Bagaimana pengaruh model produk terhadap minat beli masyarakat 

dalam memilih kendaraan sepeda motor Yamaha?  

 



6 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli produk sepeda motor Yamaha.  

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli produk sepeda motor Yamaha. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk sepeda motor 

Yamaha. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh desain produk 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk sepeda motor 

Yamaha. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan 

khususnya di bidang ekonomi, pengaruh Yamaha terhadap minat beli 

masyarakat Bantul DIY dalam memilih sepeda motor Yamaha. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi konsumen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengguna 

mengenai minat beli, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan 

untuk melakukan memilih produk. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan pengaruh Yamaha terhadap minat beli masyarakat 

Bantul DIY dalam memilih sepeda motor merek Yamaha. 

 

 

 


