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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Vitonen adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur 

aksesoris mobil dan menghasilkan produk pelindung Velg. Perusahan 

menawarkan sebuah inovasi baru yang menjadi solusi dari kerusakan velg 

mobil yang sering dialami di Indonesia karena kondisi jalan yang buruk. 

Sehingga bahan baku yang digunakan adalah material khusus yang di 

formulasikan dengan baik untuk menyerap benturan yang dapat terjadi 

kepada velg kendaraan konsumen kami dan melindunginya dengan 

sempurna.  

Perusahaan ini telah berdiri sejak  tahun 2014 yang berlokasi di 

Surabaya. Target pasar Vitonen adalah kaum modifikator dan anak muda 

Indonesia yang berumur 20 – 40 tahun dan berasal dari golongan menengah 

keatas. Pada saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat 

pertumbuhan dunia otomotif yang tinggi. Indonesia menempati peringkat 

pasar otomotif terbesar kedua setelah Thailand dan diprediksi akan menjadi 

pasar otomotif terbesar di dunia pada 2019 mendatang. Perkembangan ini 

dipicu oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, peningkatan kelas 

menengah dan investasi sektor otomotif serta pemberlakuan regulasi 

otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar(Ridwan, 2014). 

Berkembangnya mobil LCGC(Low Cost Green Car) juga ikut serta 
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meningkatkan jumlah pengguna mobil di Indonesia.

 

Grafik 1.1 Peningkatan pengguna mobil LCGC 

Sumber: Gaikindo Indonesia 

Harga murah dan efisiensi yang ditawarkan oleh mobil LCGC 

memberikan dampak peningkatan pengguna mobil di Indonesia, dan pangsa 

pasar aksesoris mobil menjadi lebih luas dan berkembang setiap tahunnya 

dengan tingkat perkembangan pertumbuhan mobil di Indonesia mencapai 

5% setiap tahunnya (Katadata, 2016), ini adalah peluang baik bagi 

perusahaan yang bergerak di bidang aksesoris mobil, termasuk Vitonen. 

Pertumbuhan industri otomotif di Indonesia juga turut memicu sektor 

pendukung lainnya, seperti sektor auto aftermarket dan modifikasi mobil. 

Diyakini bahwa 6% – 8% akan melakukan modifikasi, baik kecil maupun 

besar terhadap mobil mereka segera setelah mereka membeli mobil baru. 

Gaya hidup ini menunjukkan seberapa besar selera masyarakat Indonesia 

untuk auto aftermarket dan modifikasi. Dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi yang membuat hidup kita lebih mudah, pada 
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modifikator mobil dapat melihat barang – barang aftermarket dengan lebih 

mudah melalui internet dan aplikasi jual beli, sehingga dengan 

bertambahnya volume mobil dan juga perkembangan teknologi, pasar 

aksesoris modifikasi mobil di Indonesia cukup menjanjikan, ini sesuai 

dengan target konsumen dari vitonen, yaitu para modifikator pemula yang 

kerap memodifikasi mobil mereka dengan menggunakan aksesoris mobil 

alter-market yang tersedia di pasaran. 

Semua produk yang diluncurkan tanpa terkecuali pasti berharap agar 

dapat diterima oleh pasar dan masyarakat. Produk yang laku di pasaran tidak 

terlepas dari perkembangan di dunia usaha saat ini berkembang dengan 

pesat dan persaingan yang menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu 

perlu adanya kerja keras dan upaya ekstra untuk bertahan dalam dunia usaha 

saat ini. Vitonen mulai dapat masuk ke pasar luas dan tersebar di kota 

Surabaya dan Jakarta, dari data di bawah ini memperlihatkan omset yang 

diperoleh Vitonen setiap semesternya. 

Grafik 1.2 Laporan pendapatan perusahaam hingga saat ini 

Sumber: Data internal perusahaan 
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Grafik 1.2 Menunjukkan bahwa kuantitasproduk velg protector 

Vitonen yang terjual mulai mengalami peningkatan. Penjualan tertinggi 

didapatkan pada semester 5 karena produk mulai tersebar di toko – toko dan 

masuk ke pasar Jakarta. 

Keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk velg protector 

Vitonen juga didasari oleh keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan dari 

segi biaya dan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan cashflow 

perusahaan. Peneliti telah melakukan survey singkat mengenai atribut 

apakah yang menentukan keputusan pembelian konsumen. 

 

Grafik 1.3 Hasil survey atribut produk 

Sumber: Data internal perusahaan 

 

Hasil yang kami dapat adalah ada 3 atribut utama, yaitu varian warna, 

kualitas produk, dan juga desain kemasan, setelah itu peneliti melakukan 

wawancara singkat kepada anggota komunitas mobil Revenge dan juga 

Tuner. Setelah mereka mempelajari produk velg protector, mereka 

mengatakan bahwa kebanyakan customer produk vitonen akan sangat 

memperhatikan dari segi warna, apakah warna yang ditawarkan cukup 
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menarik dan membuat mobil mereka terlihat lebih baik, dan juga dari segi 

kemasan, apakan desainnya sudah cukup menarik dan menjual. Menurut 

mereka dalam pasar aksesoris mobil ini, kemasan haruslah bagus untuk 

menunjukkan kualitas baik dari produk, dan juga varian warna dengan 

warna yang cerah dan menarik akan memiliki prospek yang bagus 

mengingat semakin banyak para modifikator yang ingin mobilnya terlihat 

lebih sporty dan mereka cenderung menggunakan warna – warna yang 

cerah, sedangkan untuk segi kualitas akan susah bagi mereka untuk 

menentukan batas baik atau buruknya karena produk tergolong baru dan 

pesaing masih jarang ditemukan sehingga mereka tidak bisa 

membandingkan kualitas. Produk kami memiliki varian warna yang jumlah 

persentase peminatnya berbeda – beda, oleh karena itu salah satu yang dicari 

di penelitian ini adalah warna apakah yang paling diminati, dan desain 

kemasan mana yang paling ideal. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, perusahaan akan memproduksi produk yang diminati lebih 

banyak.  

Tingginya harga pokok produksi dari velg protector dikarenakan 

seluruh bahan yang digunakan untuk produksi merupakan bahan khusus 

yang diformulasikan sesuai dengan karakter produk yang dibutuhkan. 

Pengujian bahan baku produk vitonen dilakukan di laboratorium Sentra 

Teknologi Polymer di Jakarta yang sudah berpengalaman tinggi dalam 

melakukan tes bahan baku seperti ini. Melalui bahan baku hasil formulasi 

khusus ini kami dapatkan spesifikasi produk yang kami harapkan 

sebelumnya, dengan kualitas tinggi maka prospek pengembangan produk 
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ini bagus dan sekarang bergantung terhadap kemasan dan varian warna, 

yang merupakan atribut penting bagi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. Oleh karena biaya produksi yang besar, perusahaan 

harus menggunakan bahan baku dengan bijaksana, yang dapat diartikan 

dengan memproduksi jumlah setiap varian warna sesuai dengan minat 

customer. 

Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan 

melakukan pengembangan produk untuk menjaga eksistensi perusahaan. 

Dunia usaha sangat penuh dengan persainganketat antara perusahaan satu 

dengan yang lainnya, dan bagi mereka yang tidak mempersiapkan 

produknya dengan baik akan  menghadapi risiko yang berat. Perusahaan 

semacam ini akan mendapati produk-produknya tidak laku di pasar karena 

kebutuhan dan selera konsumen yang berubah, daur hidup produk yang 

makin pendek serta persaingan yang meningkat (Sunyoto, 2014:90).  

Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan dan minat konsumen, berlandaskan itu penulis 

memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan produk 

velg protector yang akan diproduksi masal kedepannya. Produk velg 

protector ini terdiri dari 2 atribut yang menetukan minat keputusan 

pembelian konsumen, yaitu Varian warna, dan desainkemasan. Penjelasan 

dari atribut tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Varian warna: Ada 5 varian warna yang ditawarkan kepada konsumen 

yaitu merah, biru, hitam, abu - abu, dan oranye. Dari wawancara dengan 

konsumen produk kami dan juga anggota komunitas mobil Revenge, 
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warna merah memiliki prospek penjualan yang lebih baik dibandingkan 

dengan varian warna lainnya, oleh karena itu perusahaan harus 

memastikan warna mana yang harus diproduksi lebih banyak agar 

dapar menghemat anggaran produksi dan juga menggunakan bahan 

baku dengan lebih baik lagi. 

2. Desain kemasan:Ada 2 jenis desain yang menjadi pilihan perusahaan 

Vitonen pada saat ini. Pasar otomotif adalah pasar yang mementingkan 

desain yang bagus sebagai penarik minat beli.Desainkemasan pertama 

Vitonen berwarna hitam yang menonjolkan kesan elegant dan prestige, 

sedangkan desain kemasan kedua mengunggulkan warna yang lebih 

beragam, dan menggunakan warna cerah. 

Penentuan atribut juga didasari oleh wawancara yang dilakukan oleh 

penulis kepada beberapa toko yang bekerjasama dengan kami. Manager 

toko Strike Surabaya mengatakan bahwa kedua atribut yang kami 

pilihadalah faktor penting dalam bisnis ini yang harus diperhatikan dengan 

seksama. Faktor warna sangatlah penting karena selera konsumen terhadap 

produk Velg protector terutama bervariatif. Faktor desain kemasan juga 

menjadi pertimbangan bagi konsumen pada saat memilih produk. 

Peneliti akan menjadikan 2 atribut tersebut sebagai variabel dalam 

penelitian ini. Atribut merupakan faktor yang penting bagi konsumen dalam 

mengevaluasi pilihan yang ada. Pengukuran preferensi konsumen sangat 

penting dilakukan sebagai dasar pertimbangan peneliti untuk menentukan 

produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Produk Vitonen yang 

diproduksi sesuai dengan selera konsumen diharapkan dapat meminimalkan 
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resiko stok produk yang tidak terjual karena kurang cocok dengan selera 

konsumen juga diharapkan dapat memaksimalkan omzet penjualan dari 

Vitonen. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“Atribut yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk Vitonen 

Velg Protector”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun kendala yang timbul pada penelitian ini adalah kombinasi 

atribut apakah yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk 

Vitonen Velg Protector. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui preferensi konsumen terhadap 

produkVitonen velg protector, yang diukur dari atribut varian warna, dan 

desainkemasanVitonen velg protector, dimana hal tersebut menjadi dasar 

pertimbangan untuk mengembangkan produkVitonen velg protector. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberi banyak manfaat sebagai literatur untuk 

preferensi konsumen dalam membeli produk Vitonen velg protector. 

Penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai bentuk nyata dari ilmu yang 

didapat dari universitas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi mengenai warna dan packaging seperti apa yang cocok 

untuk pasar otomotif di kota Surabaya. 
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2. Manfaat praktis 

Sebagai dasar, pedoman, dan bahan pertimbangan perusahaan dalam 

mengembangkan Vitonen, khususnya dalam mengembangkan 

produkVitonen velg protector. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Masalah yang menjadi fokus utama objek penelitian ini adalah 

preferensi pemilihan atribut produk.Dimana preferensi tersebut diukur dari 

atribut varian warna, dan desain kemasan Vitonen Velg Protector. 

Pembahasan mengenai harga produk tidak menjadi pokok penelitian, karena 

harga produk akan disesuaikan berdasarkan atribut yang dipilih konsumen. 

 

 


