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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan jaman yang berdampak berpengaruh pada seluruh
aspek perilaku konsumen dan pemenuhan kebutuhan yang terus berkembang. Pemenuhan
kebutuhan ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah pengguna motor matic
dilingkungan masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, sekarang ini banyak perusahaan
otomotif yang menawarkan kendaraan matic karena melihat adanya peluang pasar dan
semakin banyaknya penggunaan motor matic.
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Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan
Pembelian Yamaha Mio J di Yogyakarta”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh Marketing Mix terhadap keputusan pembelian
motor Yamaha Mio J. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel
terikat (dependent) yaitu keputusan pembelian dan variabel bebas (independent) terdiri
dari Product, Price, Place, Promotion. Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner kepada 100 orang responden yang
menggunakan dan memiliki motor Yamaha Mio J. Profil responden yaitu jenis kelamin,
usia, penghasilan, dan pekerjaan.
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Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis
prosentase, uji t, uji f dan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil regresi linear
berganda dan Pengambilan responden dengan karakteristik tersebut pada penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel Product dan Promotion yang memiliki pengaruh terhadap
keputusan pembelian motor Yamaha Mio J sedangkan dua variabel lainnya Price dan
Place tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian hal ini disebabkan profil
responden sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa yang tidak mempertimbangkan harga
dan tempat untuk membeli motor Yamaha Mio J karena masih memakai atau
menggunakan uang orang tua mereka.
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Kata Kunci : motor Yamaha Mio J, Keputusan pembelian, Marketing Mix (Product,
Price Place, Promotion), Regresi Linear Berganda.
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ABSTRACT
The Human behavior in order fulfill their needs has also changed. It can be
noticed from the number of automatic motorcycle usage that has increased as well.
Nowadays, there are many automotive companies offering the automatic vehicle. The
reason why is that there great opportunities in the market and the increasing number of
automatic motorcycles used. This research is titled “Analysis of The Influence of
Marketing Mix for purchasing Yamaha Mio J In Yogyakarta.
The variables that are used for this research are dependent variable which is the
purchasing and the independent variables that consists of product, price, place,
promotion. The data which is used for this research are primary data which was collected
from the questionnaire with 100 respondents who use the Yamaha Mio J. The profile are
the respondent likes gender, age, income and job.
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The analysis method which is used for this research are prosentase analysis, t test,
f test and multiple linear regretion. Based on the multiple linear analysis and the
collection of the questionaires based on those characteristics shows the variable product
and promotion have an influence to purchase Yamaha Mio J. The other two variables
which are price and place don’t influence the purchasing decision. This is maybe caused
by most of the respondents that are students who don’t compare the price of Yamaha Mio
J and other motorcycle and not being selective for the place they purchase Yamaha Mio J,
because they are supported by their parents.
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Keywords: Yamaha Mio J motorcycle, purchasing decision, Marketing Mix (product,
price, place , promotion), multiple linear regression.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangatlah ketat, karena setiap

perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dan meraih
konsumen baru. Perusahaan harus dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar
usahanya dapat bertahan dan memenangi persaingan, sehingga tujuan dari perusahaan
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tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya semakin banyak pesaing maka semakin banyak
pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan harapannya.

U
KD

Sehingga, konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat
dan pintar menghadapi setiap produk yang diluncurkan.
Dalam proses penyampaian produk kepada pelanggan dan untuk mencapai tujuan
perusahaan yang berupa penjualan produk yang optimal, maka kegiatan pemasaran
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dijadikan tolak ukur oleh setiap perusahaan. Sebelum meluncurkan produknya
perusahaan harus mampu melihat atau mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen.
Sehingga 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 pasar. Sewajarnya jika
segala kegiatan perusahaan harus selalu dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan
konsumen dan kemudian konsumen akan memutuskan membeli produk tersebut. Pada
akhirnya tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba akan tercapai. Sebuah perusahaan
harus mampu mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen saat ini

2

maupun yang akan datang. Konsumen sebagai individu dalam mendapatkan atau
membeli barang telah melalui proses-proses atau tahapan-tahapan terlebih dahulu seperti
mendapat informasi baik melalui iklan atau referensi dari orang lain kemudian
membandingkan produk satu dengan produk lain sampai akhirnya pada keputusan
membeli produk itu. Perilaku konsumen tersebut merupakan fenomena yang sangat
penting dalam kegiatan pemasaran perusahaan, yaitu perilaku konsumen dalam
melakukan pembelian. Demikian juga terjadi pada perusahaan otomotif di Indonesia,
khususnya motor Mio J dengan banyaknya perusahaan otomotif yang ada di Indonesia,
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maka konsumen akan lebih selektif dalam menentukan merek motor yang digunakan
sebagai alat transportasi. Keputusan konsumen dalam menentukan atau memilih merek
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motor tertentu bukanlah hal yang begitu saja terjadi. Banyak pertimbangan yang
dilakukan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk misalnya,
kualitas produk, harga, iklan yang ditampilkan meyakinkan atau tidak.
Di samping kualitas produk, tinjauan terhadap harga juga semakin penting, karena
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setiap harga yang ditetapkan perusahaan akan mengakibatkan tingkat permintaan
terhadap produk berbeda. Dalam sebagian besar kasus, biasanya permintaan dan harga
berbanding terbalik, yakni semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan terhadap
produk. Demikian sebaliknya, semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan terhadap
produk. Oleh karena itu, penetapan harga yang tepat perlu mendapat perhatian yang besar
dari perusahaan. Pada hakikatnya harga ditentukan oleh biaya produk. Jika harga yang
ditetapkan oleh perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen, maka pemilihan
suatu produk tertentu akan dijatuhkan pada produk tersebut. Bila konsumen bersedia
menerima harga tersebut, maka produk tersebut akan diterima oleh masyarakat.
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Perusahaan menetapkan harga karena berbagai pertimbangan, Namun, ada baiknya jika
dalam penetapan harga tersebut disesuaikan juga dengan nilai, manfaat, dan kualitas
produk.
Selain menawarkan produk yang berkualitas dan penetapan harga, kemampuan
perusahaan dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen melalui kegiatan
promosi juga merupakan suatu hal penting. Promosi sendiri merupakan kegiatan yang
dilakukan perusahaan untuk menonjolkan keistimewaan produk dan membujuk
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konsumen untuk membeli. Strategi promosi menggabungkan periklanan, penjualan
perorangan, promosi penjualan dan publisitas menjadi suatu program terpadu untuk
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berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi
keputusan pembelian. Perlu diketahui bahwa sebagus apapun suatu produk bila
konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin terhadap produk tersebut, maka
calon konsumen tidak akan melakukan pembelian. Yamaha untuk lebih memperkenalkan
produknya, gencar melakukan kegiatan promosi untuk menarik minat beli konsumen,
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diantaranya membuat iklan melalui media cetak ataupun elektronik, menyebarkan
selebaran kepada masyarakat, mengadakan pertunjukan musik, mengadakan service
gratis bagi pengguna motor Yamaha, dan lain - lain. Iklan didasari pada informasi
tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk, yang kemudian disusun sedemikian
rupa sehingga menimbulkan ketertarikan pada yang melihat atau mendengarnya, dengan
demikian iklan akan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap suatu
produk.
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1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
perumusan masalahan dalam penelitian ini adalah :
a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara partial antara variabel variabel marketing mix (product, price, promotion, place) terhadap keputusan
pembelian motor Yamaha Mio J di Yogyakarta.
b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabelvariabel marketing mix (product, price, promotion, place) terhadap keputusan
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pembelian motor Yamaha Mio J di Yogyakarta.

c. Manakah variabel Marketing Mix (product, price, promotion, place) yang
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paling dominan terhadap keputusan pembelian

motor Yamaha Mio J di

Yogyakarta.

1.3.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :
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a. Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang menyebabkan keputusan
pembelian motor Yamaha Mio J di Yogjakarta.

b. Untuk mengetahui variabel Marketing Mix (product, price, promotion, place)
yang paling dominan dalam keputusan Pembelian motor Yamaha Mio J di
Yogjakarta.
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1.4.

Manfaat Penelitian
Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dan keuntungan ini bisa

digunakan oleh beberapa pihak, seperti :
1. Bagi Dealer Yamaha
Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi perusahaan otomotif
khususnya motor untuk mengetahui pengaruh marketing mix (product, price,
promotion, place) terhadap keputusan pembelian motor Yamaha Mio J di
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Yogjakarta. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak
perusahaan untuk pengambilan keputusan dan peningkatan strategi marketing
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mix yang efektif.
2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat akhir bagi peneliti untuk menyelesaikan
pendidikan tinggi Strata 1 dengan hasil penelitian ini akan menambah
wawasan dan pengetahuan dalam menganalisa suatu masalah secara nyata dan
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dapat menerapkan teori-teori marketing mix yang telah diterima pada waktu

kuliah, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang
penelitian.

3. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi
terutama bagi yang akan melakukan penelitian dalam masalah otomotif di
masa yang akan datang.
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1.5.

Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah tersebut perlu

dibatasi agar penelitian ini tidak terlalu luas, sehingga lebih spesifik dan memfokuskan
pada permasalahan yang diteliti. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Jumlah responden yang diteliti adalah 100 orang.
b. Responden penelitian adalah masyarakat Yogyakarta yang membeli atau yang
menggunakan motor Yamaha Mio J.
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c. Profil responden adalah masyarakat umum pengguna motor Yamaha Mio J.
d. Variabel-variabel yang diteliti meliputi:
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a) Variabel Independen

1. Objek yang diteliti adalah konsumen pengguna motor Yamaha Mio J.

2. Konsumen yang akan diteliti adalah masyarakat Yogyakarta yang
memakai atau menggunakan motor Yamaha Mio J.

3. Jumlah Responden sebanyak 100 responden.
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4. Faktor-faktor (produk,harga, tempat,promosi,) yang diteliti adalah:
a. Produk: Produk yang diteliti adalah motor Yamaha Mio J.
Atribut-atribut produk yang diteliti dilihat dari Style desain,
varian dan warna, bagasi yang luas, irit bahan bakar, mesin
yang awet dan kehalusan mesin yang responsif dari produk
motor Yamaha Mio J.
b. Harga: Atribut-atribut harga yang diteliti dilihat dari harga
yang sesuai bahwa harga sesuai kualitas yang ditawarkan, irit
bahan bakar dan harga jual kembali relatif stabil.
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c. Tempat/distribusi: Atribut-atribut saluran distribusi yang
diteliti dari produk ini yaitu lokasi dealer yang srategis dan
mudah dijangkau, proses distribusi yang mudah dan cepat,
layout yang menarik, jumlah dealer dan tempat servis yang
banyak, dan sparepart yang tersedia disemua bengkel resmi.
d. Promosi: Atribut-atribut promosi yang diteliti dilihat dari
banyaknya Iklan melalui televisi, brosur, spanduk, majalah,
katalog, koran, WOM (word of mouth), event (seperti pameran,
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roadshow, acara makan malam bersama dengan mengundang
artis ibukota), servis gratis, menjadi sponsorship di berbagai
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acara .

b) Variabel Dependen

Keputusan pembelian: Atribut-atribut keputusan pembelian yang

diteliti dilihat dari keputusan pembelian berdasarkan piranti produk yang
menarik, harga sesuai

manfaat,

ketertarikan konsumen terhadap
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promosi/iklan, kemudahan dan ketersediaan produk di dealer/pasaran.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan
pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian motor Yamaha Mio J, maka dapat
di simpulkan, sebagai berikut:
1. Hasil analisis Prosentase Profil Konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki
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dengan persentase 59%.

b. Mayoritas responden dalam penelitian ini pada rentang usia antara 21-30
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tahun sebesar 52%.

c. Mayoritas responden

dalam penelitian ini

memiliki

penghasilan

1.000.000,- s/d 2000.000,- dengan persentase sebesar 52%.

d. Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki status pekerjaan
pelajar/mahasiswa sebesar 66%.

Hasil analisis kesimpulan berdasarkan analisis data (hipotesis)
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2.

Hipotesis yang digunakan terdapat 4 variabel yaitu produk, harga, tempat dan

promosi yang diduga mempengaruhi keputusan pembelian motor Yamaha Mio J
secara parsial.
a. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel produk dan promosi
mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel
keputusan pembelian motor Yamaha Mio J.
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b. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel harga dan tempat tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel keputusan
pembelian motor Yamaha Mio J.
c. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan pada
variabel independen (produk, harga, tempat, dan promosi) pada variabel
dependen (keputusan pembelian) terhadap keputusan pembelian pada
motor Yamaha Mio J. Dengan Fhitung lebih besar dari Ftabel (21,318 >

5.2. Keterbatasan
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2,47).
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan :
a. Data primer yang diperoleh dari 100 responden hanya didasarkan pada kuesioner,
sehingga sangat mungkin terjadinya perbedaan persepsi dan jawaban responden
dengan keadaan sebenarnya yang terjadi pada responden tersebut.
b. Penelitian ini hanya memberikan jawaban tertutup yang memaksa responden
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untuk memberikan jawaban sesuai dengan pilihan-pilihan jawaban yang
diberikan.

c. Penelitian ini terbatas hanya pada variabel Marketing Mix( Product, Price, Place,
Promotion) yang belum mampu menjawab semua aspek dari keputusan
pembelian.
d. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan oleh peneliti dianggap masih belum
cukup untuk menjelaskan topic penelitian. Maka sebaiknya untuk penelitian
mendatang diharapkan mampu memperluas wawasan dan dasar teori yang
digunakan dengan sumber-sumber yang lebih variatif.
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5.3. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis
memberikan berbagai saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai
bahan pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:
a. Dalam hal faktor harga proses keputusan pembelian tidak terdapat pengaruh
pada variabel harga dan tempat karena sebagian besar responden dalam
penelitian ini adalah pelajar/mahasiswa jadi konsumen tidak melihat atau
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mementingkan harga dari kualitas, irit bahan bakar dan harga jual kembali,
lokasi dealer, proses distribusi yang mudah dan cepat, layout, dan jumlah
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dealer karena konsumen tidak mempertimbangkan harga dan tempat untuk
membeli motor Yamha Mio J karena semua keputusan pada orang tua mereka
dan kemungkinan besar mereka tinggal terima jadi karena untuk masalah
harga atau biaya menggunakan uang orang tuanya. Sehingga penulis

menyarankan agar peneliti selanjutnya untuk menambahkan atribut-atribut
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lain Karena pada dasarnya karakteristik konsumen bermacam- macam
sehingga alangkah baiknya jika penulis selanjutnya lebih memperbanyak
atribut penelitiannya khususnya variabel harga.

b. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel
independent lainnya selain produk, harga, tempat dan promosi yang tentunya
dapat mempengaruhi variabel dependent keputusan pembelian karena masih
ada variabel-variabel dependent lain diluar penelitian yang masih bisa
mempengaruhi keputusan pembelian.
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c. Untuk keputusan pembelian (dependen) pada kuesioner sebaiknya lebih
diperhatikan untuk penelitian dimasa yang akan datang dan jangan terlalu
terpaku pada variabel independent yang di teliti. Misalnya Jika anda butuh
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sepeda motor apakah anda membeli sepeda motor Yamaha Mio J.
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