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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan dunia otomotif sekarang sudah banyak inovasi-inovasi 

yang begitu kompleks di industri kendaraan khususnya sepeda motor di Indonesia 

saat ini perkembangannya sangat signifikan dengan berbagai macam merek 

motor. Produsen sepeda motor di Indonesia antara lain Honda, Yamaha, Suzuki, 

Kawasaki, TVS dan merek lainnya. Para produsen memiki daya saing tinggi 

untuk menginovasi produk-produknya dengan memberikan kelebihan pada model, 

tipe dan teknologinya yang disesuaikan dengan gaya hidup, hobi kebutuhan 

konsumen dan sesuai budjed konsumen menengah ke atas maupun menengah ke 

bawah. Dengan kualitas yang bagus dan harga yang sesuai kemapuan konsumen 

menjadikan penjualan sepeda motor semakin naik tiap tahunnya dan mendorong 

produsen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya yang akan terus 

menaikan omset penjualannya. Para produsen saat ini sedang bersaing untuk 

mendapatkan hati pelanggannya. 

 Pilihan masyarakat terhadap sepeda motor tersebut tentu menjadi peluang 

bagi pelaku tiap bisnis dunia otomotif, terutama pada bidang kendaraan bermotor 

roda dua untuk harus meningkatkan penjualan tiap tahunnya dengan menerapkan 

promosi pemasaran yang menarik perhatian konsumen untuk memiliki sepeda 

motor. Dalam upaya memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen agar 

produknya tetap eksis serta diminati perusahaan harus tetap berupaya melakukan 

inovasi yang baru terhadap merek sepeda motor tersebut, pada sekarang 

permintaan sepeda motor sekamin meningkat karna perkembangan zaman 

semakin modern. 

 Data distribusi sepeda motor semua anggota AISI (Assosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia ) Secara keseluruhan sepanjang tahun 2017 sepeda motor 

dari lima produsen seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki selama bulan 

Januari hingga Desember 2017 mengalami penurunan berjumlah 45.182 % atau 

0,76% dari 5.886.103 unit dibandingkan penjualan pada tahun 2016. Berikut ini 
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adalah perbandingan Data Penjualan Sepeda Motor yang didapat dari AISI di 

tahun 2016 dan 2017. 

Tabel 1.1 

 Merek Sepeda Motor produksi dari kelima anggota AISI di tahun 2016 dan 2017 

 

 

Gambar 1.1  

Perbandingan Penjualan Sepeda Motor Tahun 2016-2017 

Sumber : Kompas, 2018 
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 Jumlah kendaraan di Batam setiap tahunnya mengalami kenaikan yang 

pesat dan secara keseluruhan di dominasi kendaraan roda dua. Peningkatan ini 

mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari pajak setiap tahunnya dan 

bisa meningkatkan potensi. Namun apabila tidak adanya pelebaran jalan raya 

dengan adanya peningkatan kendaraan setiap tahunnya ini menimbulkan 

kemacetan di jalan raya. tercatat sebnyak 704,266 unit kendaraan di Batam pada 

tahun 2017,  sebanyak 587.241 unit kendaraan motor, dan kendaraan mobil 

117.025 unit. Pemerintah Kota Batam telah mengambil langkah seperti 

melebarkan jalan, dan langkah ini menimbulkan efek berkurangnya kemacetan di 

beberapa ruas jalan di Batam. Selain itu, ada beberapa lengan-lengan jalan yang 

mengurai kemacetan di persimpangan-persimpangan. Salah satu titik kemacetan 

dulu berada di Simpang Jam namun, saat ini tidak terlihat lagi kemacetan ataupun 

kendaraan yang antre panjang di kawasan tersebut. 

 Brand equity disebut juga dapat mengurangi dan menambah nilai dari 

suatu produk yang ditawarakan dan merupakan seperangkat kewajiban dan aset 

yang berhubungan dengan nama, symbol dan merek tersebut (Hartiningtiya & 

Assegaf, 2010). Brand equity bisa membuat pelanggan membayar dengan harga 

tinggi, dapat meningkatkan peluang merek, dan jika harga naik dapat 

meningkatkan tanggapan yang elastis, peluang lisensi merek dan efektifitas 

komunikasi pemasaran (Ha. et al., 2014). Dalam ekuitas merek akuisisi atau 

merger dapat mempengaruhi keputusan pengambilan. Banyak orang-orang 

berpandangan bahwa perusahaan yang memiliki merek yang terpercaya pasti 

memiliki produk dan jasa yang bisa dipercaya juga (Chen et al., 2014). Dengan 

membangun brand building sebuah perusahaan bisa membuka jalan untuk 

melakukan bisnis dan tidak gampang terpengaruh dengan perubahan lingkungan 

pemasaran saat ini, pada saat suatu perusahaan sukses membangun merek, maka 

perusahaan itu akan tahan terhadap serangan-serangan pesaing dan membangun 

pangsa pasar sendiri. Maka dari itu ekuitas merek dapat dikatakan diferensial 

positif (Chen et al., 2014). 

(Yasin dan Yahari 2011) mengatakan merek menjadi suatu asset besar 

bagi perusahaan. Apalagi pada kondisi sekarang ini merek jadi bahan 

pertimbangan perusahaan karena persaingan yang sangat ketat antar produsen 
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kendaraan sepeda motor di Indonesia perusahaan makin tau penting merek yang 

akan dipasarkan. Oleh karena itu, strategi pengelola dan pemasaran ekuitas merek 

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

harus diperhatikan dan diperkuat oleh perusahaan. Tingginya minat penduduk 

pada kendaraan bermotor ini menjadi peluang yang besar bagi pelaku bisnis 

terutama di bidang otomotif, dengan penerapan strategi yang tepat maka akan 

terus meningkatkan penjualannya. Perusahaan harus terus berupaya melakukan 

inovasi-inovasi yang menarik untuk produknya agar produknya tetap diminati dan 

eksis terus.  

Data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi 

Kepri hingga April 2018, di Batam terdapat sebanyak 755.393 unit kendaraan. 

Sebagian besar didominasi kendaraan roda dua dan tiga sebanyak, 618.226 unit. 

Sedangkan roda empat dan seterusnya, terhitung sebanyak 137.167 unit. 

Pertumbuhan kendaraan roda dua paling signifikan terjadi tahun 2010 hingga 

2014, terdapat sebanyak 265.028 unit. Setelah itu, jumlah kendaraan roda dua 

terus menurun. Tahun 2016 ada sebanyak 33.321 unit, tahun 2017 ada 22.960 

unit. Hingga April 2018 tercatat hanya 5.287 unit. Diperkirakan hingga akhir 

2018, pertumbuhan kendaraan roda sekitar 15 ribu unit. 

Dilihat dari perspektif konsumen, ekuitas merek dapat di kelompokkan 

menjadi empat yaitu persepsi kualitas, kesadaran merek, asosiasi merek, dan 

loyalitas merek. Kesanggupan calon pembeli untuk dapat mengenali dan 

mengingat suatu produk tertentu disebut dengan kesadaran merek menurut (Umar 

et al., 2014). Pelanggan akan kembali memilih produk merek yang sudah dipakai 

atau sudah pernah dibeli sebelumnya karena konsumen merasa merek tersebut 

dapat dihandalkan, kualitas bisa dipertanggung jawabkan dan tentunya konsumen 

merasa aman karena sudah pernah menggunakan merek yang sama sebelumnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memutuskan untuk meneliti tentang 

Analisis “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekuitas Merek  pada Pemillik 

Sepeda Motor di Kota Batam”. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

  Dari paparan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Preceived Quality bisa mempengaruhi brand equity? 

2. Apakah brand awareness bisa mempengaruhi brand equity? 

3. Apakah brand association bisa mempengaruhi brand awareness? 

4. Apakah brand loyalty bisa mempengaruhi brand awareness? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan Dalam Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh Preceived Quality terhadap brand 

equity? 

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh Brand Awareness terhadap brand 

equity? 

3. Untuk mengetahui apakah pengaruh Brand Association terhadap Brand 

Equity? 

4. Untuk mengetahui apakah pengaruh Brand Loyalty terhadap brand equity? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan Dalam penelitian ini kami mengharap manajer 

operasional atau pengusaha yang memiliki dealer motor di Batam untuk 

lebih memperhatikan lagi faktor yang bisa mempengaruhi ekuitas merek. 

Kualitas yang diterima, kesadaran merek, asosiasi merek dan loyalitas 

merek adalah faktor yang dapat mempengaruhi ekuitas merek. 

2. Bagi Akademisi Peneliti mengharapkan dapat memberikan pandangan dan 

pemahaman mengenai pentingnya ekuitas merek di bidang sepeda motor 

dan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih lagi untuk 

kalangan akademisi dan yang lainnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini adalah: 

BAB I     :  PENDAHULUAN  
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Bab 1 merupakan bab yang mengutarakan informasi yang 

dikumpulkan oleh penulis dengan lata belakang, perumusan dan 

tujuan serta pemanfaatan dari pengkajian dan sistematika penulisan. 

BAB II    :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada tahap ini merupakan penulisan pada tahap kedua berdasarkan ide 

dan konsep untuk menganalisa masalah yang ada bertentangan dengan 

topik dari penlitian sebelumnya. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab 3 mendiskripsikan bentuk pengkajian, topik study, arti variable 

yang dipakai, trik kumpulkan data, dan hipotesis yang dipakai. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 ini penulis menerangkan hasil yang telah di uji, pengujian atas 

hipotesa dan juga mebahas hasil yang telah diuji dalam hipotesis serta 

perbandingan dari hasil yang di uji terlebih dahulu. 

BAB V    :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab 5 kumpulan peneliti yang dijelaskan mengenai informasi dari 

kesimpulan sari semua bab, keterbatasan dan saran yang merupakan 

pernyataan dari analisa dan rekomendasi untuk peneliti berikutnya. 
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