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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadikan 

kebutuhan manusia ikut berkembang dan semakin kompleks. Perusahaan 

berlomba-lomba menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pasar (konsumen) yang semakin beragam. Keadaan ini menyebabkan persaingan 

produk semakin ketat, maka dari itu untuk bisa bertahan ditengah persaingan 

usaha yang semakin ketat ini perusahaan harus mampu menjual produknya sesuai 

dengan target penjualan yang ingin dicapai agar laba yang diperoleh dapat 

mengkover biaya operasional perusahaan dan bahkan untuk membesarkan 

perusahaan. 

Keputusan pembelian yang tinggi terjadi jika seorang konsumen ketika 

memutuskan akan membeli suatu produk pada jenis yang paling tinggi dan harga 

yang paling mahal. Namun harapan perusahaan tidak sejalan dengan keadaan 

yang terjadi dilapangan. Sering kali konsumen terlalu berbelit-belit sebelum 

memutuskan untuk membeli dan terlalu banyak pertimbangan karena masih ragu 

terhadap produk. Tanda-tanda tersebut dapat disinyalir dari tingkat pembelian 

produk oleh konsumen yang rendah karena tidak cepat terjual dan tidak sesuai 

dengan target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. 

Untuk tetap menjaga kestabilan ataupun meningkatnya penjualan produk, 

biasanya perusahaan memberikan stimulus lewat ransangan pemasaran. Produk, 

harga, distribusi dan promosi, (dikenal 4P-Product, Price, Place, Promotion) yang 

merupakan empat elemen dasar bauran pemasaran. Lewat keempat elemen atau 

faktor inilah perusahaan membuat strategi untuk menarik minat beli konsumen. 

Dengan diversifikasi produk misalnya, menciptakan produk dengan atribut yang 

sangat berbeda dari pesaing agar mudah untuk dikenali dan diingat oleh 

konsumen dan promosi gencar lewat periklanan agar konsumen tahu dan selalu 

ingat tentang produk tersebut bahkan tertarik untuk membeli. Ini merupakan 
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sebagian dari sekian banyak contoh upaya perusahaan mengkreasikan rangsangan 

pemasaran yang ada agar produk perusahaan mendapat perhatian konsumen untuk 

dibeli. 

Atribut produk merupakan segala sesuatu yang melekat dan menyertai 

produk, seperti merek, desain, warna, kualitas dan sebagainya. Atribut dapat 

dijadikan sebagai daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam melakukan 

pembelian karena atribut adalah jantung dari sebuah produk yang dapat 

mencerminkan kegunaan sekaligus penampilan produk. Atribut produk yang baik 

akan menghasilkan hasil akhir yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. 

Konsumen akan merasa bahwa produk tersebut lebih memiliki kelebihan untuk 

dibandingkan produk lain sejenis, sehingga produk akan memiliki nilai tambah. 

Perubahan pada atribut produk dapat menyebabkan perubahan keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian. Sehingga dalam hal ini atribut produk 

berbanding lurus terhadap keputusan pembelian. Apabila atribut produk baik 

maka keputusan pembelian tinggi, tetapi apabila atribut produk buruk maka dapat 

menyebabkan keputusan pembelian rendah. 

Desain merupakan suatu hasil apresiasi dan kreasi yang berasal dari gagasan 

atau ide manusia dalam upaya memberdayakan diri melalui hasil ciptaannya untuk 

menjalani kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Salah satu dari marketing mix 

yang penting dan perlu dikembangkan perusahaan dalam mendapatkan konsumen 

adalah produk. Bauran ini memiliki atribut yang mendukung agar tercapainya 

kesempurnaan suatu produk yang dihasilkan yaitu desain produk. Hal ini memiliki 

konsep yang lebih luas daripada gaya (style). Desain selain mementingkan faktor 

penampilan, juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya 

produksi dan menambah keunggulan bersaing. 

Saat ini perkembangan sepeda motor di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis. 

Tipe motor yang sering digunakan masyarakat Indonesia yaitu tipe motor bebek, 

tipe matik, dan tipe sport dari berbagai macam-macam model dan bermacam 

macam merek. PT. Yamaha Motor Indonesia merupakan salah satu pemain dalam 

dunia otomotif di Indonesia, Yamaha berusaha memberikan kualitas dan 

keunggulan untuk semua produknya. Dimana para konsumen tentunya percaya 
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terhadap kualitas sepeda motor merek Yamaha. Dengan adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap motor Yamaha maka Yamaha selalu mengeluarkan atau 

memproduksi produk yang lebih unggul seperti mengeluarkan motor Yamaha Mio 

M3. Di Indonesia produk ini dijual oleh PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing (PT. YIMM). Pada Oktober 2014 PT. YIMM mengeluarkan 

Yamaha Mio M3 dan diperkenalkan kepada publik untuk pertama kali di Jakarta 

dan di Bogor. Berbagai cara telah dilakukan oleh perusahaan Yamaha dalam 

memasarkan produk mereka. Salah satunya dengan menggunakan iklan. Hal ini 

dapat kita lihat iklan yang dilakukan oleh perusahaan Yamaha di berbagai media ( 

TV, koran, internet, dll). Bahkan dalam peluncuran produk-produk baru mereka 

mengundang pembalap kelas internasional seperti Valentino Rossi. Hal ini 

dilakukan untuk membuat konsumen lebih tertarik lagi dengan produk mereka. 

Perusahaan Yamaha juga selalu menjaga citra merek mereka dengan baik dibenak 

konsumen. Mereka selalu meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini terbukti 

dengan kualitas produk motor Yamaha yang tidak perlu diragukan lagi. Tingginya 

kebutuhan akan alat transportasi yang terus meningkat membuat industri otomotif 

khusunya sepeda motor berkembang dengan pesat dan berdampak pada timbulnya 

persaingan yang ketat untuk menjadi yang terbaik dan menguasai pasar dalam 

negeri.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa desain produk merupakan 

masalah yang penting untuk diteliti. Untuk mempertahankan dan meningkatkan 

penjualan, perusahaan harus memperhatikan desain produk yang diterima 

konsumen dengan cara inovasi atau perubahan pada produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mangadakan 

penelitian dengan judul: pengaruh desain produk terhadap proses keputusan 

pembelian Motor Yamaha (studi kasus masyarakat Bengkalis). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh desain produk terhadap proses 

keputusan pembelian Motor Yamaha (studi kasus masyarakat Bengkalis)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang desain produk 

motor Yamaha (studi kasus masyarakat Bengkalis). 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang proses 

keputusan pembelian motor Yamaha (studi kasus masyarakat Bengkalis). 

3. Untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap proses keputusan 

pembelian motor Yamaha (studi kasus masyarakat Bengkalis). 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada pelanggan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai 

berikut : 

 

1.4.1 Bagi Penulis 

Penulis berharap dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada 

penulis sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam memperdalam ilmu 

pengetahuan, wawasan, dan sebagai sarana untuk berfikir logis dan 

sistematis serta tambahan pengalaman dalam penerapan sebagian kecil dari 

teori yang telah didapat ketika mengikuti perkuliahan dengan realitas di 

lapangan tentang  masalah pemasaran. 

2. Teori yang telah didapat ketika mengikuti perkuliahan dengan realitas di 

lapangan tentang  masalah pemasaran. 

3. Hasil penelitian ini dapat mendewasakan pikiran mahasiswa untuk 

melaksanakan setiap perolehan dan pemecahan masalah yang ada di 

masyarakat. 
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1.4.2 Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan 

bagi pihak perusahaan untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi 

pertimbangan konsumen untuk mengkonsumsi kembali barang/jasa yang sudah 

digunakan sehingga pihak perusahaan akan dapat senantiasa menyusun strategi 

dalam rangka memenuhi harapan konsumen. 

 

1.4.3 Bagi Pembaca/Pihak Lain  

Penulis berharap dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada 

Pembaca /Pihak Lain sebagai berikut: 

1. Meningkatkan cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan pengetahuan. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan bahan 

pertimbangan bagi konsumen tentang hal yang perlu diperhatikan sebelum 

mereka membeli sebuah  barang. Dengan begitu diharapkan konsumen akan 

lebih cerdas dalam memutuskan untuk membeli kembali barang tersebut. 

3. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan. 

4. Memperoleh calon tenaga kerja yang terampil di bidang ilmunya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar dalam penulisan laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun 

dengan baik dan  rapi maka diperlukan sistematika  penulisan laporan. Berikut ini 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi urutan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diurutkan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

relavan dengan pokok bahasan dalam penelitian tugas akhir ini, 

khususnya yang berkaitan dengan desain produk terhadap proses 

keputusan pembelian motor Yamaha (studi Masyarakat Bengkalis). 
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BAB 3 : METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara khusus berkaitan dengan tata cara 

penulisan yang dilakukan meliputi lokasi dan waktu penelitian, objek 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data-data jenis penelitian. 

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil penelitian. Hasil penelitain tugas akhir 

berisikan data yang mencakup antara lain : untuk mengetahui desain 

produk terhadap proses keputusan pembelian motor Yamaha 

“ Masyarakat Bengkalis”. 

BAB 5 : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yang mana akan dikemukakan 

kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis 

memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


