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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semakin berkembangnya industri otomotif di tanah air memang tidak 

mungkin dipungkiri lagi, dimana banyak sekali jenis-jenis motor berkemunculan. 

Memang terdapat beberapa jenis-jenis motor yang sudah ada saat sekarang, seperti 

Matic, Bebek, Sport, off-road dan masih banyak lagi. Namun terdapat salah satu 

jenis motor yang saat ini sangat ramai dan menjadi buruan oleh semua orang dari 

wanita, laki-laki bahkan segala umur yakni sebuah motor matic. Pada jenis 

tersebut memang sangat mudah untuk dikendarai, yang mana sobat hanya cukup 

manrik tuas gasnya saja sudah dapat berjalan. 

Selain mudah untuk dikendarai, motor matic juga memiliki performa 

dapur pacu yang tidak kalah hebatnya dengan jenis -jenis motor yang lainnya. 

Selain itu juga untuk harga yang dibanderol pada motor matic memang sangat 

sebanding dengan apa yang telah ditawarkan disetiap motot matic. Apalagi pada 

saat sekarang hampir semua motor telah dibekali dengan fitur-fitur berteknologi 

canggih dan modern, sehingga motor akan menghasilkan performa sangat 

tangguh, memiliki sistem keamanan dan kenyamanan yang lebih maksimal. Oleh 

karena itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang lebih memilih motor berjenis 

matic. 

Terdapat banyak produsen motor ternama di Indonesia yang berlomba-

lomba memproduksi motor matic seperti Yamaha, Honda, dan Suzuki. Namun 

untuk produsen Suzuki belum mampu untuk menyeimbangi dua produsen 
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tersebut, yang mana Yamaha dan Honda saling menghadirkan motor-motor 

marticnya dengan kualitas yang sangat baik. Dari segi performa dapur pacu yang 

sangat tangguh, teknologi yang ditanamkan, serta desain-desainnya. Kedua 

produsen motor matic tersebut memang tiada hentinya untuk memproduksi motor 

matic bahkan kali ini kedua produsen tersebut telah menghadirkan motor matic 

sport.  

Indonesia sebagai pasar sepeda motor terbesar ketiga di dunia setelah 

China dan India, harus kembali terkoreksi 0,76 persen di 2017 dibanding 2016 

lalu. Namun, penurunannya tidak separah periode 2015 ke 2016. Dari data 

distribusi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), sepanjang tahun 2017 

perolehannya hanya mencapai 5.886.103 unit saja. Sementara pada 2016 sebanyak  

5.931.285 unit, dan pada 2015 lebih besar lagi di  6.480.155 unit. Sampai 

penghujung tahun proyeksi penjualan hanya 5,7 juta unit.  

Dari lima merek yang berada di bawah payung AISI, Suzuki pada 2017 ini 

mengalami pertumbuhan paling signifikan. Jika pada 2016 lalu hanya 

membukukan angka distribusi 56.824 unit, pada 2017 lalu mencapai 72.191 unit 

atau naik 27,04 persen. Kehadiran duo Sport GSX 150cc Suzuki yang 

sumbangsihnya hampir 50 persen sepanjang tahun. Merek yang mendapatkan 

rapor biru lainnya adalah Honda, tapi tidak begitu besar kenaikannya atau hanya 

0,11 persen saja. Sementara ketiga merek lainnya haru mendapat rapor merah, di 

mana yang paling parah adalah TVS yang minus sampai 37,21 persen, sedangkan 

Kawasaki 19,45 persen dan Yamaha hanya 3,29 persen (Kompas, 2018).  
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Tabel 1.1 

Distribusi Sepeda Motor Tahun 2016-2017 

Merek Tahun Total  Share % Gap 
Change 

(%) 

Honda 
2016          4.380.888  73,86 5000 0,11 

2017          4.385.888  74,51 

  
Yamaha 

2016          1.394.078  23,50 -45,867 -3,29 

2017          1.348.211  22,90 

  
Kawasaki 

2016               97.622  1,65 -18,985 -19,45 

2017               78.637  1,34 

  
Suzuki 

2016               56.824  0,96 15,367 27,04 

2017               72.191  1,23 

  
TVS 

2016                 1.873  0,03 -697 -37,21 

2017                 1.176  0,02     

Total 
2016          5.931.285  100,00 -45,182 -0,76 

2017          5.886.103  100,00     

Sumber: Kompas, 2018 

Ekuitas merek atau brand equity merupakan aset yang paling berharga 

dalam setiap bisnis yang mendasari image, kepribadian, identitas, sikap, 

keakraban, asosiasi dan kesadaran merek. Semakin kuat ekuitas merek suatu 

produk maka akan semakin kuat pula daya tarik bagi konsumen untuk membeli 

produk tersebut dan pada akirnya akan memberikan keuntungan yang meningkat 

bagi perusahaan. Ekuitas merek menjadi salah satu bagian penting dalam 

pemasaran karena kehidupan masyarakat modern saat ini seingkali dikaitkan 

dengan gaya hidup seseorang yang menyebabkan masyarakat lebih selektif dalam 

menentukan sebuah keputusan pembelian sehingga menyebabkan perusahaan 

harus lebih tanggap dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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Ekuitas merek (brand equity) sangatlah menentukan konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian karena nilai–nilai yang terdapat pada sebuah 

merek memiliki sudut pandang yang berbeda–beda pada setiap konsumennya, 

sehingga perusahaan seringkali memperoleh kendala yang sulit dalam 

memperoleh konsumen. Kendala yang timbul tersebut dapat menjadi ancaman 

bagi perusahaan, namun apabila kendala tersebut dapat diatasi dengan baik akan 

menjadi faktor yang membuat perusahaan berhasil dalam pencapaian tujuan 

perusahaan (Cerri, 2012). 

Menurut Yasin dan Zahari (2011), merek dewasa ini berkembang menjadi 

sumber aset terbesar bagi perusahaan. Merek menjadi salah satu pertimbangan 

perusahaan, terutama pada kondisi persaingan merek yang semakin ketat. 

Perusahaan semakin menyadari arti penting merek bagi sukses tidaknya penjualan 

produk. Oleh karena itu, strategi pengelolaan ekuitas merek yang meliputi 

kesadaran merek, pemahaman kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek perlu 

diperkuat dan diperhatikan oleh perusahaan. Semua upaya tersebut dimaksudkan 

untuk menciptakan merek sebagai kekuatan bagi perusahaan. 

Pilihan masyarakat terhadap kendaraan beroda dua ini tentu menjadi 

peluang bagi pelaku bisnis otomotif, terutama dibidang kendaraan bermotor roda 

dua, untuk terus meningkatkan penjualannya dengan penerapan strategi 

pemasaran yang tepat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan selera konsumen 

agar produknya tetap eksis dan diminati, perusahaan terus berupaya melakukan 

inovasi terhadap produknya. Permintaan terhadap jenis kendaraan ini terus 
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meningkat, hal in bisa dilihat dari data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia). 

Tabel 1.2 
 

Merek Sepeda Motor Terlaris di Indonesia 2017  
 

No Merek Sepeda Motor Jumlah Unit Terjual 

1. Honda BeAT series 1.855.350 

2. Honda Vario series 1.277.000 

3. Yamaha Mio Series 539.950 

4. Honda Scoopy 350.920 

5. Yamaha V-ixion 251.900 

    

 Sumber : Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), 2017     

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penjualan sepeda motor matik 

terlaris di Indonesia didominasi oleh merek Honda dengan berbagai tipe dan seri 

motor yang dikeluarkan. Dari 5 merek sepeda motor terlaris, 3 posisi ditempati 

oleh merek Honda dan 2 merek oleh Yamaha. Honda BeAT masih merupakan 

sepeda motor terlaris di Indonesia dengan jumlah penjualan yang jauh diatas 

pesaing lainnya. 

Di Batam, pertumbuhan jumlah kendaraan semakin pesat setiap tahunnya, 

secara keseluruhan didominasi oleh kendaraan roda dua. Peningkatan ini memang 

mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari pajak yang dibayarkan 

setiap tahun, sehingga bisa meningkatkan potensi PAD Kota Batam. Namun disisi 

lain peningkatak ini akan menimbulkan kemacetan di jalan raya biala tidak 

diantisipasi dengan pelebaran jalan raya. Total jumlah kendaraan di Batam sampai 

akhir 2016 tercatat sebanyak 704,266 unit,  sebanyak 587.241 unit merupakan 
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kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat berjumlah 117.025 unit.  Langkah 

Pemerintah Kota Batam yang melebarkan jalan, cukup dapat mengurangi 

kemacetan di beberapa ruas jalan. Selain itu, sudah ada beberapa lengan-lengan 

jalan yang mengurai kemacetan di persimpangan-persimpangan yang ada. 

Simpang Jam yang dulunya menjadi titik kemacetan, saat ini tidak terlihat lagi 

kendaraan yang antre panjang di kawasan tersebut. Data dari kepeolisisan kota 

Batam menunjukkan pertumbuhan kendaraan di Batam tiga tahun terakhir ini 

cenderung menurun di banding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah 

kendaraan bermotor, didominasi kendaraan roda dua.  

Ekuitas merek merupakan aset yang tidak berwujud yang penting, yang 

memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi perusahaan. Ekuitas merek (brand 

equity) dilihat dari perspektif konsumen bisa dikelompokkan dalam empat 

elemen, yaitu kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived 

quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas merek (brand loyalty).  

Menurut Umar et al. (2012), kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu. Pelanggan cenderung membeli merek yang 

sudah dikenal karena merasa aman, dapat dihandalkan, serta kualitas yang bisa 

dipertanggung jawabkan.   

Menurut Chen dan Tseng (2010), loyalitas merek (brand loyality) 

merupakan komitmen kuat dalam membeli atau berlangganan kembali suatu 

produk yang dipilih secara konsisten dimasa mendatang. Loyalitas akan membuat 

konsumen membeli suatu produk yang bermerek secara teratur dan konsisten serta 
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sulit untuk beralih ke merek lainnya. Loyalitas merek merupakan sikap positif 

pelanggan dan komitmen pelanggan terhadap sebuah merek di atas merek lainnya. 

Semakin tinggi loyalitas pelanggan terhadap sebuah merek maka pelanggan tidak 

akan mudah berpindah ke merek lain. Berdasarkan pemaparan diatas penulis 

memutuskan untuk meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Brand Equity pada Sepeda Motor Matic di Batam”. 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

  Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh brand loyalty terhadap brand equity? 

2. Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap brand equity? 

3. Apakah terdapat pengaruh brand loyalty terhadap brand awareness? 

4. Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap brand awareness? 

5. Apakah terdapat pengaruh brand awareness terhadap brand equity? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa pengaruh brand loyalty terhadap brand equity? 

2. Untuk menganalisa pengaruh brand image terhadap brand equity? 

3. Untuk menganalisa pengaruh brand loyalty terhadap brand awareness? 

4. Untuk menganalisa pengaruh brand image terhadap brand awareness? 
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5. Untuk menganalisa pengaruh brand awareness terhadap brand equity? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan : penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada dealer sepeda motor di Batam khususnya manajer pemasaran agar 

lebih memperhatikan brand equity dan elemen-elemen pembentuknya 

seperti brand awareness, brand image, brand loyalty, karena faktor diatas 

berpengaruh pada ekuitas merek sepeda motor matic di Batam.  

2. Bagi Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan pemahaman yang lebih baik bagi kalangan akademisi mengenai 

pentingnya brand equity pada bidang industri sepeda motor. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk pembahasan berikutnya maka sistematika diatur sebagai berikut: 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar 

penelitian untuk melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II    :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, 

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, definisi 

variabel, hubungan antar variabel, model penelitian dan hipotesis. 
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BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan 

data, metode analisis data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengurai analisis-analisis penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan secara rinci. Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa 

data yaitu menguji hipotesis dengan membahas hasil statistik 

deskriptif dari kuesioner, uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V    :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan 

pada bagian sebelumnya, keterbatasan dari penelitian serta 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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