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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia 

Tenggara dan di wilayah ASEAN (setelah Thailand yang menguasai sekitar 50 

persen dari produksi mobil di wilayah ASEAN). Kendati begitu, karena 

pertumbuhannya yang subur di beberapa tahun terakhir, Indonesia akan semakin 

mengancam posisi dominan Thailand selama satu dekade mendatang. Namun, 

untuk mengambil alih posisi Thailand sebagai produsen mobil terbesar di kawasan 

ASEAN, memerlukan upaya dan terobosan besar. Saat ini Indonesia sangat 

tergantung pada investasi asing langsung, terutama dari Jepang, untuk pendirikan 

fasilitas manufaktur mobil. Indonesia juga perlu mengembangkan industri 

komponen mobil yang bisa mendukung industri manufaktur mobil. Saat ini, 

kapasitas total produksi mobil yang dirakit di Indonesia berada pada kira-kira dua 

juta unit per tahun (www.indonesia-investments.com, 2018). 

Per 2017 kapasitas total produksi terpasang mobil di Indonesia adalah 2.2 

juta unit per tahun. Namun, pemanfaatan kapasitas tersebut diperkirakan turun 

menjadi 55 persen pada tahun 2017 karena perluasan kapasitas produksi mobil 

dalam negeri tidak sejalan dengan pertumbuhan permintaan domestik dan asing 

untuk mobil buatan Indonesia, tidak ada kekhawatiran besar tentang situasi ini 

karena permintaan pasar domestik untuk mobil memiliki banyak ruang untuk 

pertumbuhan dalam beberapa dekade ke depan dengan kepemilikan mobil per 

kapita Indonesia masih pada tingkat yang sangat rendah. Namun, dalam hal ukuran 
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pasar, Indonesia merupakan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara dan wilayah 

ASEAN, menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan mobil tahunan di 

ASEAN, diikuti oleh Thailand pada posisi kedua. Indonesia tidak hanya memiliki 

populasi besar (258 juta jiwa), tetapi juga ditandai dengan memiliki kelas menengah 

yang berkembang pesat. Bersama-sama, kedua faktor ini menciptakan kekuatan 

konsumen yang kuat (www.indonesia-investments.com, 2018). 

Tertarik dengan kepemilikan mobil per kapita yang rendah, biaya tenaga 

kerja yang murah dan semakin bertumbuhnya kelas menengah, berbagai pembuat 

mobil global (seperti Toyota dan Nissan) memutuskan untuk berinvestasi besar-

besaran untuk mengekspansi kapasitas produksi di Indonesia dan mungkin akan 

mengubahnya menjadi tempat pusat produksi mereka di masa depan. Kendati 

begitu, perusahaan-perusahaan manufaktur mobil dari Jepang tetap menjadi para 

pemain dominan dalam industri manufaktur mobil Indonesia, terutama merek 

Toyota. Lebih dari setengah jumlah total mobil yang dijual secara domestik adalah 

mobil Toyota. Akan menjadi tantangan berat untuk merek-merek Barat untuk 

bersaing dengan rekan-rekan Jepang mereka di Indonesia. Indonesia dikenal 

sebagai halaman belakang produsen mobil asal Jepang (www.indonesia-

investments.com, 2018). 

Meskipun low-cost green car (LCGC) yang relatif baru di Indonesia telah 

menjadi populer, kebanyakan orang Indonesia tetap lebih memilih untuk membeli 

mobil MPV (untuk keluarga). Pemimpin pasar di industri mobil Indonesia adalah 

Toyota (Avanza), didistribusikan oleh Astra International (salah satu konglomerat 

paling terdiversifikasi di Indonesia yang mengontrol sekitar 50% dari pasar 
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penjualan mobil negara ini), diikuti oleh Daihatsu (juga didistribusikan oleh Astra 

International) dan Honda. Potensi pasar otomotif Indonesia sangatlah besar. 

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%, seharusnya menjadi 

keuntungan tersendiri bagi sektor industri otomotif Indonesia, di tengah pelambatan 

ekonomi global. Industri otomotif menjadi salah satu andalan pada kebijakan 

industri nasional, yang juga memberikan nilai besar dalam produk domestik bruto. 

Pada tahun 2017, industri otomotif mencatatkan kontribusi subsektor industri alat 

angkutan terhadap PDB sektor industri non-migas sebesar 10,17%. 

(www.gaikindo.or.id, 2018). Berikut data penjualan mobil terlaris 2018 

berdasarkan merek. 

Tabel 1.1 

Penjualan Merek Mobil Terlaris 2018 di Indonesia 

No. Merek Mobil 
Jumlah Unit 

Terjual 

1. Toyota  362.161 

2. Daihatsu  202.738 

3. Honda  162.170 

4. Mitsubishi Motors  142.861 

5. Suzuki  118.014 

6. Isuzu  26.098 

7. Wuling  17.002 

8. Datsun  10.433 

9. Nissan  6.885 

10. Mazda  5.657 

 

Sumber: Gaikindo (2018) 
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Linear dengan produk otomotif, pasar domestik paling potensial adalah 

pada segmen Multi Purpose Vehicle (MPV). Pangsa pasarnya dari tahun ke tahun 

semakin naik. Dari data Gaikindo 2017 saja, MPV menjadi penopang penjualan 

sebanyak 338.119 unit. Bahkan, mobil produksi Indonesia berhasil menjadi salah 

sektor industri otomotif nasional ke kancah pasar global (Xpander, Avanza, Ertiga, 

Innova). Sejak kehadiran generasi pertama pada Juni 1977, total penjualan Toyota 

Kijang di Indonesia hingga kini sudah mencapai lebih dari 1.750.000 unit dan 

merupakan angka penjualan tertinggi di segmen MPV Indonesia. Kijang juga 

merupakan model pertama Toyota yang memasuki pasar global di 1987. Tidaklah 

berlebihan, jika keberhasilan Toyota Kijang Generasi-2 membuka peluang 

terbentuknya segmen pasar MPV di Indonesia, yang sampai saat ini merupakan 

ceruk pasar terbesar dalam kancah pasar otomotif nasional (www.gaikindo.or.id).  

Beberapa pabrikan seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi sudah 

melakukan produksi lokal MPV, bahkan sampai mengekspor ke luar negeri. Sejalan 

dengan bertambahnya antusias konsumen domestik dan kebutuhan ekspor, ekspansi 

bisnis pun dilakukan dengan menambahkan pabrik dan fasilitas penelitian. Dan hal 

ini sejalan dengan keputusan pemerintah, soal keharusan industri otomotif 

Indonesia menggunakan komponen buatan dalam negeri dan kandungan lokal 

dalam jumlah tertentu.   

Loyalitas merek adalah komitmen yang dimiliki secara mendalam untuk 

secara konsisten membeli kembali atau menata kembali layanan atau produk yang 

disukai di masa depan terlepas dari dampak situasional dan upaya pemasaran yang 

memperoleh potensi untuk menciptakan perilaku beralih. Para ahli 
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mengidentifikasi dua dimensi kesetiaan merek: loyalitas perilaku dan sikap. 

Loyalitas perilaku adalah dimensi perilaku dari prosedur pengadaan yang 

mencakup perilaku pembelian berulang dan kelanjutan dari perilaku ini.  

Berikut ini tabel untuk data penjualan 15 jenis mobil terlaris selama 2018 di 

Indonesia: 

Tabel 1.2 

Penjualan Mobil Terlaris 2018 di Indonesia 

 

No. Merek Mobil Jumlah Terjual 

1. Toyota Avanza 75.496 unit 

2. Mitsubishi Xpander 70.679 unit 

3. Toyota Calya  59.244 unit 

4. Toyota Innova  54.669 unit 

5. Toyota Rush  49.650 unit 

6. Daihatsu Sigra 46.222 unit 

7. Honda Brio Satya 42.648 unit 

8. Daihatsu Gran Max Pick-up 39.324 unit 

9. Suzuki Carry Pick-up 36.092 unit 

10. Honda HR-V 32.275 unit 

11. Suzuki Ertiga 29.249 unit 

12. Daihatsu Terios 29.113 unit 

13. Daihatsu Xenia  27.078 unit 

14. Toyota Agya 26.936 unit 

15. Daihatsu Ayla 24.967 unit 

Sumber: Gaikindo (2018) 

 

Sektor industri otomotif diprediksi masih akan tumbuh positif pada 2019. 

Geliat pembangunan infrastruktur jalan dari barat hingga timur Indonesia 

diperkirakan akan menjadi salah satu katalis pertumbuhan industri otomotif tahun 
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depan dengan target capaian penjualan mobil baru sebesar 1,1 juta unit. Tahun 

depan prediksinya penjualan mobil baru akan mencapai 1,1 juta unit dengan target 

produksi 1,3 juta unit. Prediksi itu diperkirakan sama dengan target akhir 2018 yang 

sepertinya akan tercapai.  

Meraih loyalitas merek melalui kepuasan pelanggan bukan hal yang mudah. 

Beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam mencapai loyalitas adalah dengan 

memberikan harga yang sesuai kepada pelanggan serta pengembangan citra 

perusahaan. Jan et al., (2013) juga menyatakan bahwa untuk mencapai suatu 

loyalitas maka dibutuhkan citra perusahaan yang kuat. Penelitian yang dilakukan 

oleh Amin  et al., (2012) menyimpulkan bahwa untuk layanan yang kompleks, citra 

perusahaan dan kepuasan pelanggan adalah bukan dua jalur yang terpisah untuk 

loyalitas pelanggan. Perusahaan menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah hal 

yang utama yang harus dicapai perusahaan untuk mendapatkan loyalitas dari 

pelanggannya. Penelitian Chiu et al. (2010) menyatakan bahwa kepuasan 

merupakan variabel mediasi antara kualitas pelayanan dengan loyalitas merek 

sehingga kebanyakan pelanggan yang puas akan memberikan loyalitas yang tinggi 

untuk perusahaan.  

Adanya persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk memiliki 

kemampuan respon yang cepat dan fleksibel terhadap setiap peluang, ancaman dari 

luar, tuntutan pelanggan, bahkan langkah-langkah kompetitor. Agar perusahaan 

unggul dalam persaingan. Dibutuhkan perencanaan yang matang mengenai 

kegiatan pemasaran, seperti produk yang akan dipasarkan, harga yang menarik dan 

terjangkau oleh pelanggan target serta bagaimana perusahaan mempromosikan 
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produknya dengan pelanggan ataupun dengan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Promosi merupakan faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarkan dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi konsumen, 

maka konsumen tidak akan membelinya.  

Amin et al., (2012) menyatakan loyalitas merek adalah komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten pada masa yang akan 

datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi 

untuk menyebabkan perubahan perilaku. Kotler dan Keller (2012) menyatakan 

bahwa loyalitas merek merupakan situasi yang pelanggan secara konsisten 

membelanjakan seluruh anggaran yang ada untuk membeli produk suatu layanan 

jasa dari penjual yang sama. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan pemaparan 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor 

Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek pada Pemilik Mobil di Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara brand awareness 

terhadap brand loyalty? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara brand image terhadap 

brand loyalty? 
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3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara perceived quality 

terhadap brand loyalty? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara trust terhadap brand 

loyalty? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara customer satisfaction 

terhadap brand loyalty? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan brand awareness terhadap 

brand loyalty 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara brand image terhadap 

brand loyalty 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara perceived quality 

terhadap brand loyalty 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara trust terhadap brand 

loyalty 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara customer terhadap brand 

loyalty 
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1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan atau saran bagi perusahaan otomotif di Batam dalam 

mengetahui faktor–faktor yang mampu meningkatkan loyalitas pada 

merek mobil sehingga perusahaan akan memberikan perhatian yang 

lebih besar pada faktor tersebut. 

2. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan variabel loyalitas pelanggan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

1.4   Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang,                  

permasalah, tujuan,  manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap loyalitas merek sebagai variabel dependen serta 

metode yang digunakan dalam menganalisis data. 
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BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  
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