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ABSTRAK 

 

 

          Muhamad Sobari, NIM 1621100029, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : Pengaruh Kualitas Produk, Desain, dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Motor Sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo.  

( Studi Kasus Pada Pengguna Motor Sport Yamaha 150cc se-Kabupaten Sukoharjo) 

      

         Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh independent (kualitas produk, 

desain, dan citra merek ) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna motor sport Yamaha 

150cc se-Kabupaten Sukoharjo dengan mengambil sampel sebanyak 60 responden. 

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Instrumen 

pengumulan data menggunakan studi pustaka dan kuesioner melalui penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada responden.Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, analisis 

regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji f dan 

koefisien determinasi (R2) dengan menggunakan SPSS versi 20. 

 

        Hasil penelitian diketahui semua item pertanyaan dikatakan valid dan reliabel, 

melalui uji korelasi dinyatakan bahwa secara bersama - sama kualitas produk, 

desain, dan citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

sedangkan berdasarkan persamaan regresi linear berganda diperoleh Y = 13,146+ 

0,10X1 + 0,255X2 + 0,105X3. Dalam pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

diketahui tidak ada pengaruh antara kualitas produk dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian sedangkan ada pengaruh antara desain terhadap keputusan 

pembelian. Dan simultan (uji f) secara bersama - sama kualitas produk, desain, dan 

citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian motor sport 

Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo. Untuk uji koefisien determinasi sebesar 

0,232 hal ini berarti 23,2%. uji koefisien determinasi ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar presentase variabel bebas kualitas produk (X1), desain 

(X2), dan citra merek (x3) terhadap keputusan pembelian (Y) dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini adalah 23,2% 

sedangkan sisanya 76,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 

 

Kata kunci : Kualitas Produk, Desain, Citra Merek dan Keputusan Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Perkembangan industri otomotif di Indonesia mengalami kemajuan 

yang cepat dan pesat. Saat ini industri otomotif seperti produk sepeda 

motor saat ini mengalami peningkatan yang pesat dan menjadi gaya hidup 

masyarakat Indonesia. Hampir semua masyarakat menginginkan 

kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena 

memberi keuntungan seperti bahan bakar yang irit, harganya jauh lebih 

murah, lebih cepat sampai saat jalanan macet, dan biaya suku cadang 

terjangkau dan dibutuhkan dalam menunjang kegiatan masyarakat, untuk 

mendapatkan waktu yang efektif dan efisien. Otomotif atau kendaraan 

bermotor sangat banyak diminati oleh kalangan kebawah, menegah, dan 

ke atas sekalipun, dikarenakan alat bantu ini sangat bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup masyarakat. Berbagai merek juga banyak di pasar 

mulai dari Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki. Mayoritas motor di 

Indonesia di produksi dari Jepang karena dirasa harga lebih terjangkau, 

onderdil atau sparepart yang murah dan mudah didapatkan.
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Perilaku seseorang dalam melakukan pembelian bisa dikatakan unik dan  

beraneka  ragam. Karena konsumen berasal dari beberapa segmen, 

sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan berbeda. Produsen perlu 

memahami perilaku konsumen terhadap kualitas, desain atau merek yang 

ada di pasar, karena sifat konsumen yang tidak pernah puas membuat 

produsen harus lebih inovatif dan kreatif, selanjutnya perlu dilakukan 

berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang 

dihasilkan. Selain itu untuk dapat bersaing di pasaran produsen sebaiknya 

membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

mulai dari kualitas hingga desain produk yang dapat menimbulkan minat 

beli yang tinggi oleh konsumen dan melanjutkan mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Peran penting produsen 

selain ku1itas produk adalah desain dan citra merek, dengan itu semua 

perusahaan dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan produk kepada 

konsumen, keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh 

konsumen dan dapat menarik konsumen untuk mencoba kemudian 

mengambil keputusan untuk membeli produk. 
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Sodik (2004) mengembangkan model perilaku konsumen dengan 

menetapkan tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. 

Faktor pertama yang berpengaruh pada konsumen adalah stimuli, stimuli 

menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemrosesan 

informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, 

teman atau dari pengalaman sendiri, Pengaruh kedua berasal dari 

karakteristik pribadi konsumen meliputi persepsi, sikap, manfaat serta 

karakteristik konsumen (demografi, kepribadian, gaya hidup), Pengaruh 

yang ketiga respon konsumen yaitu hasil akhir dari proses keputusan 

konsumen dan suatu pertimbangan yang menyeluruh dari semua faktor 

diatas. Melalui riset ini akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor sport Yamaha 150cc, 

pada awal tahun 2016 Yamaha mengeluarkan beberapa produk varian 

motor sport 150cc yang berteknologi maju dan berkembang yaitu ada 4 

varian motor sport 150cc yang dikeluarkan oleh produk Yamaha yaitu 

Yamaha New Vixion Lightning, Yamaha YZF-R15, Yamaha Byson FI. 

Lalu yang terakhir adalah Yamaha Xabre namun ditahun 2019 Yamaha 

Xabre sudah tidak lagi dipasarkan dibeberapa delaer resmi, jadi peneliti 

hanya akan berfokus pada ketiga komoditas selain Yamaha Xabre. Dari 3 

varian Yamaha motor sport 150cc yang di keluarkan oleh pihak Yamaha 

ini, dari segi desain lebih sporty dan teknologi sudah menganut system 

Fuel Injection dan dari segi manapun produk keluaran baru ini tentu saja 

memiliki desain produk yang modern di banding produk motor sport 150cc 
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sebelumnya seperti Yamaha Vixion Fuel Injection lalu Yamaha Byson 

yang masih menganut system karburasi.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi tingkat penjualan motor 

sport Yamaha 150cc yang dilakukan peneliti di dealer resmi Yamaha 

Putra Utama Motor yang beralamat di Karangasem, 1/3 ,Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat tercatat volume penjualan motor sport 

150cc telah terjual sebanyak 26 unit dengan Tabel penjualan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Tabel penjualan 

Tabel penjualan Yamaha Motor Sport 150cc Putra Utama Motor 

pada tahun 2019 

Jenis Jumlah penjualan 

V-IXION 18 

BYSON 0 

Yamaha YZF-R15 8 

(sumber : tingkat penjualan motor sport dealer yamaha putra utama 

motor tahun 2019) 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat penjualan di dealer resmi 

Yamaha Putra Utama Motor Kabupaten Sukoharjo pada penjualan 

Yamaha Vixion meraih peringkat pertama dengan total 18 unit terjual, lalu 
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berikutnya Yamaha YZF R15 dengan angka 8 unit terjual, dan yang 

terakhir Yamaha Byson dengan angka 0, dari tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa penjualan Motor Yamaha Vixion di dealer Yamaha 

Putra Utama Motor Sukoharjo menjadi market leader di kelas motor sport 

150cc serta dari tabel diatas ditemukan masalah yaitu ketidak seimbangnya 

tingkat penjualan Yamaha Motor Sport 150cc antar variannya, konsumen 

lebih cenderung memilih kepada varian Yamaha Vixion yang angka 

penjualannya mencapai 18 unit, yang latar belakangnya Yamaha Vixion 

adalah produk varian lama dari kelas Yamaha Motor Sport 150cc, 

kemudian pada tingkat penjualan Yamaha YZF-R15 adalah 8 unit, yang 

latar belakangnya adalah Yamaha YZF-R15 produk baru dan mempunyai 

teknologi dan wajah baru dari pada varian Yamaha Vixion, dan yang 

terakhir adalah Yamaha Byson yang latar belakangnya juga varian yang 

lebih baru dari pada Yamaha Vixion dengan tingkat penjualan 0 atau tidak 

laku di tahun 2019, ketidak seimbangan inilah yang akan diangkat peneliti 

menjadi masalah, karena pada produk-produk baru yang dikeluarkan 

Yamaha tersebut adalah produk yang sudah di update dari segi apapun 

terutama dari segi desain produk, tetapi pada tahun 2019 ini khususnya di 

Kabupaten Sukoharjo produk-produk baru tersebut tidak bisa mengikuti 

tingkat penjualan dari produk Varian lama yaitu Yamaha Vixion. 

Penelitian ini akan fokus kepada  produk  sepeda motor  merek Yamaha 

Vixion, karena merupakan merek yang masih menjadi pemimpin pasar 

motor sport hingga saat ini. Berdasarkan data yang ada, Yamaha Vixion 
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merupakan merek yang mendominasi penjualan jenis motor sport kelas 

150 cc, hal ini dapat dilihat dari data penjualan pada tahun 2019 pada tabel 

diatas.  

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Pemasaran yang 

berjudul PENGARUH KUALITAS PRODUK, DESAIN, DAN CITRA 

MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MOTOR 

SPORT YAMAHA 150CC DI KABUPATEN SUKOHARJO. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a) Belum ada penelitian tentang pengaruh kualitas produk, desain dan 

citra merek terhadap keputusan pembelian motor sport Yamaha 150cc  

di Kabupaten Sukoharjo. 

b) Untuk mengetahui persepsi konsumen mengenai kualitas produk, 

desain dan citra merek terhadap keputusan pembelian motor sport 

Yamaha 150cc  di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Alasan Objektif 

    Dalam dunia otomotif kualitas produk, desain dan citra merek sangat 

penting untuk menentukan strategi pemasaran. Kualitas Produk, Desain 

dan Citra Merek. tidak bisa diabaikan karena guna mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian motor sport Yamaha 

150cc  di Kabupaten Sukoharjo. 
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C. Penegasan Judul 

Sebelum  melakukan  penelitian,  terlebih  dahulu  peneliti  harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk jasa manusia proses dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan (Tjiptono2006). 

2. Desain adalah suatu kreasi seniman untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu dan cara tertentu pula. Desain juga dapat merupakan 

pemecahan masalah dengan suatu target yang jelas (Kotler 2008).   

3. Citra Merek merupakan persepsi tentang sebuah merek yang 

dicerminkan oleh asosiasi merek (brand associations) yang ada 

didalam ingatan konsumen (Keller 2003).  

4. Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk (Kotler 2002).   

 

D. Pembatasan masalah  

     Agar permasalahan penelitian tidak terlalu luas dan penelitian tetap fokus 

dilakukan maka penelitian memberikan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dijelaskan diatas, maka penulis membatasi masalah penelitian 
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mengenai faktor faktor yang paling berpengaruh yaitu desain produk 

dan promosi. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada 

pengaruh mengenai kualitas produk desain dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian motor sport Yamaha 150cc di Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Penelitian ini dilakukan di Dealer Putra Utama Motor dan pada 

pengguna atau kosumen motor sport Yamaha 150cc yang tersebar di 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

E. Rumusan masalah 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian 

Motor sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo ?  

2. Bagaimana pengaruh Desain terhadap keputusan pembelian Motor 

sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo?  

3. Bagaimana pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pembelian Motor 

sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo ?  

4. Apakah pengaruh Kualitas Produk, Desain dan Citra Merek 

berpengaruh secara simultan terhadap konsumen pada keputusan 

pembelian motor sport Yamaha 150cc  di Kabupaten Sukoharjo ? 

F. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian motor sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Desain terhadap keputusan pembelian 

motor sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo.  

3. Untuk menganalisis pengaruh Citra Merek terhadap keputusan 

pembelian motor sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Produk, Desain dan Citra 

Merek secara simultan terhadap keputusan pembelian motor sport 

Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

berkaitan dengan Kualitas Produk, Desain dan Citra Merek untuk 

meningkatkan keputusan pembelian Yamaha Motor Sport 150cc di 

Kabupaten Sukoharjo.  

2. Bagi Pihak Akademis  

     Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan 

memperkaya bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu 

pengetahuan dibidang manajemen, khususnya dalam bidang 

manajemen pemasaran.  
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3. Bagi pihak lain  

     Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi citra produk sepeda motor Yamaha Motor Sport 150cc 

melalui Kualitas Produk, Desain dan Citra Merek. 

4. Bagi peneliti  

     Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai manajemen pemasaran secara riil khususnya yang 

menyangkut Kualitas Produk, Desain dan Citra Merek dan Keputusan 

Pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I :     PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, batasan masalah, 

perumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka berfikir, 

hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II :    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari kinerja, 

kepemimpinan dan kompensasi. Selain itu juga menjelaskan 

mengenai kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 

BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV :   PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, 

analisis data dan pembahasan. 

 BAB V :    PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dari serangkaian 

pembahasan, simpulan dan saran-saran yang perlu 

disampaikan pada perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

 
 

BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kualitas 

produk, desain, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada Motor Sport Yamaha 150cc di Kabupaten 

Sukoharjo.dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 26 tahun s/d 40 tahun sebanyak 22 orang 

atau 36,67%, jenis kelamin yang dominan mengisi kuesioner adalah 

laki-laki sebanyak 55 orang atau 91,67%, dan jenis pekerjaan yang 

dominan dalam pengisian kuesioner adalah lain – lain sebanyak 25 

orang atau 21,67%, serta sebagian besar responden penelitian ini lama 

menggunakan Motor Sport Yamaha 150cc berkisar antara lebih dari 5 

tahun atau 51,66%, 

b. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi variabel 

kualitas produk (X1) diperoleh sebesar 0,262 artinya bahwa kualitas 

produk berhubungan positif terhadap keputusan pembelian (Y) dengan 

derajat hubungan lemah,  Dari hasil output korelasi variabel desain (X2) 

dipeoleh sebesar 0,499 artinya ada pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian (Y) dengan derajat hubungan sedang, dan hasil ouput 

korelasi variabel citra merek (X3) diperoleh sebesar 0,420 artinya bahwa 
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ada pengaruh positif terhadap keputusan pembelian (Y) dengan derajat 

hubungan sedang. 

c. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi linier 

berganda yaitu Y = 13,146 + 0,10 X1 + 0,255 X2 + 0,105 X3, menunjukan 

bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 13,146 berarti tanpa ada 

kualitas produk, desain dan citra merek akan terjadi kenaikan keputusan 

pembelian sebesar 13,146 satuan keputusan pembelian demikian 

sebaliknya. 

d. Variabel yang terdiri dari kualitas produk ,desain dan citra merek 

berpengaruh signifikan. Pada variabel kualitas produk sebesar 0,10 

satuan, desain 0,255 satuan, dan citra merek 0,105 satuan dengan asumsi 

variabel bebasnya sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu satuan 

maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,10 untuk kualitas 

produk, 0,255 satuan untuk desain dan 0,105 satuan untuk citra  merek 

yang baik di dealer Putra Utama Motor maka dapat membuat tingkat 

keputusan pembelian akan meningkat. 

e. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas produk, desain dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian, karena t hitung kualitas produk = 0,103 < t tabel 2,002, t 

hitung desain = 2,695 > t tabel 2,002 , dan t hitung citra merek = 0,948 

<  t tabel 2,002. 

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa desain lebih dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Motor Sport Yamaha 150cc 



58 

 

 
 

di Kabupaten Sukoharjo, ini ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji 

t bahwa desain lebih besar dari pada kualitas produk, dan citra merek. 

f. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas produk, desain dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian Motor Sport Yamaha 150cc di Kabupaten Sukoharjo secara 

simultan, karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan f hitung = 6,940 < 

2,77 f tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diterima. Yang berarti 

terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 simultan terhadap Y. 

g. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,232 atau 23,2%. 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap Y, dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 23,2%. Sedangkan sisanya yaitu 76,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti. 

 

B. Saran 

    Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan 

di masa yang akan datang ketika ingin melakukan pembelian pada dealer 

Yamaha Putra Utama Motor di Kabupaten Sukoharjo, yaitu: 

a. Variabel kualitas produk secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian karena penurunan kualitas produk atau kenaikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka 
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dealer dapat meningkatkan dengan margin skala tertentu untuk 

meningkatkan pendapatan usahanya. 

b. Variabel desain yang terima konsumen sudah sesuai dan secara 

signifikan dapat meningkatkan keputusan pembelian, dan kalau bisa 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

c. Variabel citra merek secara signifikan tidak terlalu meningkatkan 

keputusan pembelian. Diharapkan pemilik untuk meningkatkan kualitas 

produk, misalnya memperhatikan masukan maupun kritikan dari 

pelanggan, dengarkan dan beri solusi yang tepat atas keluhan pelanggan 

serta menjaga kesabaran dan kesopanan terhadap pelanggan demi 

kemajuan. Dengan adanya perhatian yang baik, maka keputusan 

pembelian akan meningkat. 

d. Dari hasil analisis tersebut variabel desain mempunyai nilai pengaruh 

lebih dominan dibandingkan kualitas produk, dan citra merek  sehingga 

apa bila pemilik meningkatkan keputusan pembelian maka perusahaan 

harus memperhatikan ketiga faktor yang mempengaruhi tidak hanya 

desain saja namun juga kualitas produk dan citra merek guna 

meningkatkan keputusan pembelian. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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