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1.1.Latar Belakang 

Kegiatan masyarakat yang semakin hari semakin sibuk dengan berbagai 

aktivitas menjadikan alat transportasi sebagai suatu hal yang penting dalam 

menunjang aktivitas tersebut. Salah satu transportasi yang praktis dan cukup 

murah adalah sepeda motor. Keadaan ini menyebabkan permintaan akan sepeda 

motor terus mengalami peningkatan. Maka dari itu, perusahaan industry sepeda 

motor di Indonesia berlomba – lomba untuk memahami berbagai kebutuhan 

maupun keinginan para konsumen sehingga produknya dapat diterima di 

kalangan masyarakat. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen, 

perusahaan motor memiliki berbagai tipe sepeda motor dengan ciri khas pada 

setiap tipenya. Tipe motor yang terdapat di Indonesia ada beberapa macam tipe, 

diantaranya tipe motor bebek, tipe motor skuter/skutik atau yang dikenal dengan 

istilah motor matic, dan tipe motor sport. Dari 3 tipe tersebut, tipe paling unggul 

yang banyak digunakan oleh konsumen di Indonesia adalah tipe motor 

skuter/skutik. Hal ini dibuktikan melalui hasil penjualan sepeda motor tipe 

skuter/skutik pada tahun 2017 yang mencapai 82% dari total penjualan di tahun 

itu (Sumber: tmcblog.com). Melihat pertumbuhan pada penjualan motor skuter 

di Indonesia, maka banyak perusahaan yang berlomba untuk memproduksi 

motor skuter/skutik. Salah satu produsen sepeda motor yang menjual motor 

skuter/skutik adalah PT Piaggio Indonesia, dan dapat dikatakan pula sebagai 

penjual motor skuter/skutik pertama di Indonesia yang lebih dikenal dengan 

Vespa. (Sumber: 

https://www.kaskus.co.id/thread/50cfb890e574b46f30000051/info-sejarah-

motor-matic-pertama-diindonesia/) Karena hal tersebut, Vespa memiliki daya

https://www.kaskus.co.id/thread/50cfb890e574b46f30000051/info-sejarah-motor-matic-pertama-diindonesia/
https://www.kaskus.co.id/thread/50cfb890e574b46f30000051/info-sejarah-motor-matic-pertama-diindonesia/
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tarik tersendiri, bahkan Vespa Piaggio memiliki pangsa pasar tersendiri di 

Indonesia. 

Pada awal tahun 2018 PT Piaggio Indonesia berusaha menarik minat 

konsumen dengan menggelar program “Holiday with Us” dimana setiap 

pelanggan yang membeli Piaggio atau Vespa langsung mendapatkan travel 

voucher dengan jumlah mencapai Rp 9 juta. Hal ini dimaksudkan agar 

konsumen semakin tertarik untuk melakukan keputusan pembelian produk 

Piaggio sehingga dapat  meningkatkan jumlah penjualan pada setiap tahunnya. 

(Sumber : https://mobilmotor.co.id/2018/01/awali-tahun-2018-piaggio-

berikan-penawaran-menarik). 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan konsumen mengenai 

suatu preferensi atas merek-merek yang terdapat di dalam suatu kumpulan 

pilihan (Kotler dan Keller, 2009). Keputusan konsumen dalam memodifikasi, 

menunda atau menghindari keputusan pembelian juga sangat dipengaruhi oleh 

resiko yang terpikirkan. Besarnya resiko yang dipikirkanpun berbeda-beda, 

baik menurut besarnya uang yang dipertaruhkan, besarnya ketidak pastian 

atribut, dan besarnya kepercayaan diri konsumen terhadap produk tersebut atau 

dapat dikatakan gaya hidup konsumen tersebut.  Menurut Kotler (2002), 

keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau 

tidak terhadap produk. Biasanya konsumen melakukan beberapa pertimbangan, 

yaitu kualitas, harga dan produk. Pertimbangan – pertimbangan tersebut 

biasanya sudah dikenal dahulu oleh masyarakat sebelum konsumen 

memutuskan untuk membeli. Menurut Kotler (2002), ada beberapa tahapan 

yang dilakukan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, yaitu, (1) 

pengenalan masalah, (2) pencarian informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) 

keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku pascapembelian.  

Para konsumen juga mengembangkan suatu rutinitas tertentu guna 

mengurangi resiko, seperti penghindaran mengambil keputusan yang terlalu 

cepat, pencarian informasi dari lingkungan sosial, dan preferensi atas nama 

merek, serta garansi produk (Kotler,2005). Ada beberapa factor yang 

menyebabkan konsumen melakukan proses pembelian pada produk sepeda 



3 
 

 
 

motor Piaggio, diantaranya kualitas produk, gaya hidup dan brand association 

(asosiasi merek ).  

Kualitas produk dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam keputusan 

pembelian, karena sering kali konsumen melihat kualitas apa yang dimiliki oleh 

suatu produk sebelum mengambil keputusan pembelian produk tersebut. Selain 

itu, kualitas produk juga merupakan daya saing bagi satu perusahaan dengan 

perusahaan lain agar dapat menarik minat konsumen dalam memilih produk 

dari salah satu perusahaan yang bersaing tersebut. Kualitas produk ini pula yang 

diperhatikan oleh Vespa Piaggio untuk menarik minat konsumen agar kualitas 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, sehingga 

kualitas yang diberikan oleh Vespa Piaggio tidak lagi diragukan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparjang (2013), beliau menyatakan 

bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian kosumen dalam membeli produk. Dimana variable kinerja produk 

merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian. Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sunarto (2015) bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian, yang berarti semakin berkualitas suatu produk maka akan semakin 

meningkatkan minat konsumen untuk mengambil keputusan pembelian pada 

produk yang diinginkan dan diharapkan. 

Vespa Piaggio ini merupakan motor legendaris yang hingga saat ini 

masih cukup banyak digemari di Indonesia, bahkan pada akhir – akhir ini Vespa 

Piaggio kembali eksis lagi di kalangan masyarakat. Vespa hadir di Indonesia 

sejak tahun 1960-an. Dari jaman dahulu, Vespa piaggio sudah dikenal sebagai 

produk skuter/skutik yang memiliki harga yang tidak murah sehingga dapat 

dikatakan bahwa harga Vespa waktu itu setara dengan harga sebuah rumah 

dengan tipe sederhana. Dikarenakan harga yang “luar biasa” itulah, maka tidak 

semua konsumen mampu membeli produk ini. Menurut Nayazri (2015), Vespa 

Piaggio juga dikenal sebagai merek dengan nilai gaya hidup yang khas, dimana 

Vespa Piaggio memiliki karakter konsumen tersendiri diantaraya adalah 

berjiwa muda, urban, elegan, energik dan sediki borjuis.  
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Kalangan ekonomi tertentu inilah yang menjadi target pasar Vespa 

Piaggio, sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen yang membeli produk ini 

semata-mata bukanlah untuk memenuhi kebutuhan transportasi, namun juga 

untuk memenuhi gaya hidup (life style). Para pemasar / distributor dapat 

menggunakan konsep gaya hidup sebagai cara untuk merefleksikan keputusan 

pembelian konsumen yang terus dinamis dan mempengaruhi perilakunya. 

Sutisna (2001), menyatakan bahwa gaya hidup merupakan bagaimana pola 

kehidupan seseorang dalam menghabiskan waktunya (Aktivitas), Minat 

(Interest), dan perilakunya pada kegiatan sehari-hari (Opinion). Octavia (2009) 

menyatakan bahwa gaya hidup merupakan indikator yang memiliki peranan 

penting untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian. Melalui gaya hidup ini, konsumen rela untuk membeli suatu produk 

meskipun dengan harga yang mahal, seperti Vespa Piaggio. Berikut daftar harga 

dari Vespa Piaggio: 

 

Tabel 1. Daftar Harga Vespa Piaggio 

PIAGGIO CC HARGA 

MP3 YOURBAN 300 CC Rp.  210.000.000 

BEVERLY TOURING  350 CC Rp.  180.000.000 

NEW LIBERTY  150 ABS I-GET 150 CC Rp.    36.850.000 

NEW LIBERTY  150 ABS “S”  I-GET 150 CC Rp.    37.850.000 

   

PIAGGIO CC HARGA 

LXV150 3V 150 CC Rp.    38.850.000 

VESPA S 125 3V 125 CC Rp.    31.850.000 

VESPA PRIMAVERA I-GET 150 CC Rp.    38.800.000 

VESPA SPRINT I-GET 150 CC Rp.    40.800.000 

VESPA GTS SUPER 3V 150 CC Rp.    45.850.000 

VESPA 946 V 150 CC Rp.  181.000.000 

VESPA 946 V ARMANI 150 CC Rp.  210.000.000 

MEDLEY 150 ABS I-GET 150 CC Rp.    45.800.000 

MEDLEY 150 ABS “S” I-GET 150 CC Rp.    46.800.000 

   
Sumber: Piaggio-vespa.com 

 



5 
 

 
 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa harga motor skuter/skutik Vespa 

Piaggio tergolong fantastis dibandingkan dengan motor skuter/skutik merek 

lainnya. Maka dari itu, penjualan Vespa Piaggio ini tidak setinggi motor 

skuter/skutik dari merek Honda yang mencapai 4,385,888 Unit pada tahun 2017 

(Brand motor skuter/skutik dengan penjualan tertinggi pada tahun 2017), 

sedangkan Vespa Piaggio hanya mencapai 180 Unit pada tahun 2017 di cabang 

Semarang. 

Sebagai produk yang ternama, pencitraan merek bagi Vespa Piaggio 

bukanlah masalah yang sulit. Konsumen Vespa Piaggio yang telah menjadi 

pelanggan brand produk ini sudah dapat dipastikan tidak akan berpindah ke 

produk lainnya, karena merek Piaggio telah membangun imagenya dengan 

brand association melalui kelompok/klub konsumen Piaggio, gaya hidup 

konsumen, serta manfaat yang dirasakan. Menurut Durianto (2004), brand 

association juga dapat menjadi sarana yang terpercaya untuk 

mengkomunikasikan kualitas suatu produk yang terpercaya. Karena dengan 

menjaga citra dan kualitas produk yang dihasilkan maka dapat membantu 

perusahaan dalam menciptakan image produknya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih mendalam tentang “Pengaruh Kualitas Produk, Asosiasi Merek dan Gaya 

Hidup terhadap Keputusan Pembelian Vespa Piaggio di Semarang”. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana persepsi responden terhadap kualitas produk, asosiasi 

merek, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian Vespa Piaggio di 

Kota Semarang? 

2. Apakah Kualitas Produk mempengaruhi keputusan pembelian Vespa 

Piaggio di Kota Semarang? 
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3. Apakah Asosiasi Merek (Brand Association) mempengaruhi keputusan 

pembelian Vespa Piaggio di Kota Semarang? 

4. Apakah Gaya Hidup (Life Style) mempengaruhi keputusan pembelian 

Vespa Piaggio di Kota Semarang? 

5. Apakah Kualitas Produk, Asosiasi Merek, dan Gaya Hidup secara 

bersama - sama mempengaruhi keputusan pembelian Vespa Piaggio di 

Kota Semarang? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik tentang 

pengaruh kualitas produk, asosiasi merek, dan gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian Vespa Piaggio di Kota Semarang. Serta 

mengetahui persepsi konsumen mengenai kualitas produk, asosiasi 

merek, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian Vespa Piaggio 

di Kota Semarang. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Pruduk, Asosiasi Merek, 

dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Vespa Piaggio di 

Kota Semarang diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas produk, ekuitas merek, dan gaya hidup terhadap 

Vespa Piaggio. Penelitian ini merupakan suatu pendalaman ilmu, 

dimana peneliti menerapkan teori – teori yang didapatkan dari 

bangku kuliah dan menghubungkannya dengan kenyataan yang 

sebenarnya. Sehingga dapat menambah pemahaman penulis dalam 

bidang pemasaran khususnya kualitas produk, asosiasi merek, gaya 

hidup, dan keputusan pembelian konsumen. 
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2) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan atau informasi 

bagi perusahaan yang berada pada bidang otomotif agar 

mengetahui pengaruh dari kualitas produk, asosiasi merek dan gaya 

hidup terhadap keputusan pembelian, sehingga dapat membuat 

strategi yang lebih baik agar produknya dapat menarik keputusan 

pembelian konsumen

 

  


