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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan pertumbuhan industri otomotif sekarang ini 

sangatlah pesat, hal ini ditandai dengan terus bertambahnya kuantitas 

kendaraan yang dimiliki masyarakat pada saat ini. Khususnya industri sepeda 

motor sangatlah nampak perkembangannya, sepeda motor lahir dengan 

berbagai merek, model, tipe, warna dan spesifikasi lainnya. Semua ini sejalan 

dengan meningkatnya aktivitas penduduk di berbagai aspek. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam industri sepeda motor mengalami persaingan yang 

sangat ketat, masalah tersebut di satu sisi merupakan ancaman (thrents), tetapi 

di sisi lain merupakan peluang (opportunity) bisnis baru. 

Industri sepeda motor agar tetap eksis dipasar otomotif, maka harus 

tetap konsisten dengan strategi memahami keinginan, kebutuhan dan selera 

konsumen. Hal ini karena semakin banyak muncul berbagai merek beserta 

varian-variannya, sebut saja Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, dan lain 

sebagainya, sehingga perusahaan perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat 

memengaruhi konsumen untuk membeli suatu barang. Strategi yang dapat 

digunakan oleh perusahaan otomotif yaitu dengan strategi pemberian merek 

dan meningkatkan  kualitas produk. 

Keberadaan merek dianggap sebagai pilar bisnis sehingga dapat 

menarik minat konsumen untuk memakai produk tersebut.  Setiap merek yang 

ditawarkan memiliki ciri khas sendiri yang membedakan dengan produk 
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pesaing. Merek merupakan salah satu pertimbangan konsumen untuk 

menggunakan suatu produk. Merek merupakan suatu nama, simbol, tanda, 

atau desain atau kombinasi diantaranya, dan ditujukan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari para pesaing (Kotler dan Keller,2007).  

Untuk memahami sekaligus memengaruhi keputusan pembelian, maka 

perusahaan harus memiliki citra merek yang kuat dibenak konsumen. 

Perusahaan yang berhasil membangun merek yang kuat akan memiliki nilai 

tambah dari perusahaan lain. Menurut Rangkuti (2002) Citra Merek adalah 

“sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dibenak konsumen”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kismanto (2010) Menunjukkan bahwa citra merek 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan  

pembelian Honda Vario. 

Selain faktor merek, faktor yang lain yang dapat memengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian yaitu faktor Kualitas 

produk. Kualitas produk saat ini sangat diperhatikan oleh konsumen. 

Konsumen menginginkan kualitas produk yang terbaik dalam melakukan 

keputusan pembelian. Menurut Kotler (2007) arti dari kualitas produk adalah 

ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asih Purwanto (2008) Menunjukkan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

sepeda motor Yamaha Mio. 
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Suzuki sebagai salah satu produsen sepeda motor yang sudah cukup 

lama bermain di pasar otomotif indonesia berusaha  memenuhi permintaan 

pasar dengan mengeluarkan produk sepeda motor bebek hyper bound yaitu 

Suzuki Satria FU 150 cc. Dengan desain baru yang dimiliki Satria FU 150 cc, 

sepeda motor ini cukup gesit dijalan raya bahkan tenaganya cukup besar untuk 

jenis motor bebek 4 tak, oleh karena itu produsen Satria FU Indomobil Suzuki 

Internasional mengharapkan dapat memenangkan persaingan antar produsen 

sepeda motor di Indonesia (www.radarbekasi.com/02-02-2012) 

Persaingan sepeda motor bebek di pasar otomotif Indonesia sangat 

ketat, para produsen sepeda motor bersaing mengeluarkan produk-produk 

andalan  mereka agar dapat menarik perhatian pasar. Hal ini karena sepeda 

motor jenis bebek masih paling diminati oleh masyarakat 

(www.okezone.com/17-02-2012). 

Tabel 1. 10 besar Pangsa Pasar Sepeda Motor bebek 2010-2011 

NO Jenis sepeda motor 
Pangsa pasar (%) 

2010 2011 

1 Supra X 125 18,28 % 18,89 % 

2 Vega ZR 16,35 % 15,65 % 

3 Revo Absolute 27.44% 14,15 % 

4 Jupiter Z 17,32 % 10,97 % 

5 Jupiter MX New 7,74 %  9,73 % 

6 Revo Fit - 8,94 % 

7 Blade 4,85 % 8,62 % 

8 Satria FU  4, 25 % 6,25 % 

9 Suzuki Titan 115 Fw 3, 77 % 4,25 % 

10 Shogun Axelo - 2,53 % 

Sumber : data aisi 

http://www.radarbekasi.com/
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Data di atas menunjukkan selama 2 tahun terakhir sepeda motor Satria 

FU masih belum mampu menaikkan peringkat pangsa pasarnya dalam pangsa 

pasar sepeda motor bebek di Indonesia. Hal ini dikarenakan merek Satria FU 

masih kalah bersaing dengan merek Honda dan Yamaha yang masih menjadi 

pilihan utama konsumen (www.otomotifnet.com/03-03-2012).  

Hasil pra penelitian yang dilakukan terhadap pemilik kendaraan sepeda 

motor Satria FU sebanyak 50 responden yang dilakukan di Klaten pada 

tanggal 12 maret 2012 sampai 24 maret 2012 menunjukkan bahwa sepeda 

motor Satria FU memiliki citra yang kurang baik di mata konsumen. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya keluhan-keluhan yang dirasakan oleh konsumen 

terhadap kualitas produk sepeda motor Satria FU.  

 

Gambar 1. Keluhan Konsumen 

(Sumber : data primer yang diolah, 2012) 

 

Hasil pra penelitian menunjukkan bahwa masih banyak konsumen 

yang merasa kecewa terhadap kualitas produk Satria FU ini. Sebagian 

konsumen merasakan bensin Satria FU sangat boros, rantai sepeda motor yang 

cepat longgar, transmisi gigi yang keras, suku cadang yang susah didapat dan 

mahal ketika sepeda motor mengalami kerusakan. Sepeda motor Satria FU 
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adalah salah satu produk yang dimiliki oleh Indomobil Suzuki Internasional 

dalam memenangkan persaingan di pasar sepeda motor bebek di Indonesia. 

Pangsa pasar Satria FU dalam pasar otomotif sepeda motor bebek di Indonesia 

masih berada di peringkat ke-8 pada tahun 2010-2011. Hal ini dikarenakan 

keputusan pembelian terhadap sepeda motor Satria FU masih rendah. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Krismanto 

(2010) yang menyatakan bahwa citra merek mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kontribusi penelitian ini 

terhadap penelitian sebelumnya adalah pada model penelitian ini ditambah 

satu variabel yakni kualitas produk dikarenakan menurut Asih Purwanto 

(2008) dinyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus pada Konsumen Sepeda Motor 

Satria FU di Klaten)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Merek Satria FU masih kalah bersaing dengan Merek Honda dan 

Yamaha. 
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2. Sepeda motor Satria FU memiliki citra yang kurang baik di mata 

konsumen. 

3. Konsumen merasakan bensin Satria FU sangat boros. 

4. Rantai sepeda motor yang cepat longgar. 

5. Transmisi gigi yang keras. 

6. Suku cadang yang susah dan mahal ketika sepeda motor mengalami 

kerusakan. 

7. Keputusan pembelian terhadap sepeda motor Satria FU masih 

rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan luasnya permasalahan 

yang ada, batasan masalah sangat perlu dikemukakan agar penelitian yang 

dilakukan dapat lebih fokus pada permasalahan. Penelitian ini hanya dibatasi 

pada rendahnya Keputusan Pembelian Konsumen Sepeda Motor Satria FU di 

Klaten. Permasalahan ini dipilih karena berguna untuk menentukan kebijakan-

kebijakan dan strategi di masa yang akan datang yang dapat meningkatkan 

laba bagi perusahaan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian Satria 

FU di Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

Satria FU di Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian Satria FU di Klaten? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian  

Satria FU di Klaten. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian  Satria FU di Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian Satria FU di Klaten. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

PT Indomobil Suzuki Internasional selaku produsen sepeda motor 

Suzuki Satria FU dalam mengelola usaha terutama untuk lebih 

mengetahui sikap konsumen dan berguna untuk menentukan kebijakan-
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kebijakan dan strategi di masa yang akan datang yang dapat 

meningkatkan laba bagi perusahaan. 

2. Bagi Dunia Pendidikan  

Dengan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi 

dalam memajukan kualitas pendidikan pada Fakultas Ilmu Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

3. Bagi Penulis  

a. Dengan menggunakan pengetahuan teoritis yang diperoleh di 

bangku kuliah untuk dibandingkan dengan praktik nyata yang 

sesungguhnya sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan.  

b. Memiliki pengalaman dalam melakukan survei konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


