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          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kondisi kemacetan lalu lintas di Indonesia yang semakin tinggi, 

dan biaya transportasi yang semakin mahal menyebabkan sepeda motor 

menjadi alat transportasi alternatif favourite masyarakat Indonesia, 

karena alasanlebih efisien, cepat dan murah jika dibandingkan dengan 

kendaraan roda empat, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat 

kesejahteraan menengah ke bawah. Berikut adalah tabel 1.1 yang 

merupakan data jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya di tahun 

2015 yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. 
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Tabel 1.1 

 Jumlah Kendaraan Bermotor Dirinci Menurut Jenisnya 

Tahun 2015 

 

Jenis Kendaraan 

 

Tahun 2015 

 

Mobil Penumpang 

 

 

13.480.973 

 

Bis 

 

 

2.420.917 

 

Mobil Barang 

 

6.611.028 

 

Sepeda Motor 

 

98.881.267 

 

Jumlah 

 

121.394.185 

Sumber : BPS Indonesia, Statistik Transportasi Darat 2016 

 

 

 



3 

 
   Gambar 1.1 

Komposisi Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya 

Tahun 2015 

 

Sumber : BPS Indonesia, Statistik Transportasi Darat 2016 

Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015 pada gambar 

1.1 di atas ini menunjukkan bahwa sepeda motor merupakan jenis 

kendaraan yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Hal ini 

terlihat dari proporsi sepeda motor yang jauh lebih besar dibandingkan 

jenis kendaraan lain yaitu sebesar 81,45 %, diikuti oleh mobil 

penumpang dan mobil barang masing – masing 11,11 % dan 5,45 %. 

Sedangkan jenis kendaraan yang memiliki proporsi jumlah paling kecil 

adalah bis yaitu 1,99 %.  

Sepeda 

Motor

82%

Mobil 

Penumpa

ng

11%

Mobil 

Barang

5%

Bis

2%



4 

 
Populasi sepeda motor di Indonesia bahkan dikatakan salah satu 

yang terbesar di dunia, sejajar dengan China dan India, serta lebih besar 

dari Eropa dan Amerika, khususnya untuk jenis sepeda motor scootic. 

www.ekonomi.kompas.com, Mei 2016. 

Sebagai barang komplementer atau barang pelengkap dari 

sepeda motor yang mendominasi jumlah kendaraan bermotor 

masyarakat Indonesia, oli pelumas sepeda motor merupakan pasar yang 

sangat potensial. Berikut merupakan tabel potensi market pelumas 

sepeda motor di Indonesia pada tahun 2016: 
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Tabel 1.2 

Potensi Market Pelumas Sepeda Motor Di Indonesia Tahun 

2016 

Sumber : PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia Tahun 2017 

 

 

 

Wilayah 

 

Populasi 

Motor 

Konvensio

nal 

 

 Populasi 

Motor 

Scootic 

 

Potensi 

Pelumas 

Motor 

Konvension

al 

 

Potensi 

Pelumas 

Motor 

Scootic 

 

Total 

Potensi 

Pelumas 

Sepeda 

Motor 

 

Sumatra 10.309.064 5.930.407 24.246.919 13.948.318 38.195.236 

Jawa – Bali 40.605.399 23.494.734 95.503.899 55.259.614 150.763.513 

Nusa 

Tenggara 753.915 438.617 1.773.209 1.031.626 2.804.835 

Kalimantan 4.019.326 2.319.938 9.453.455 5.456.493 14.909.948 

 

Sulawesi 1.902.371 1.100.394 4.474.377 2.588.128 7.062.505 

Maluku - 

Papua 503.320 293.233 1.183.809 689.683 1.873.492 

 

Indonesia 58.093.395 33.577.323 136.635.666 78.973.863 215.609.529 
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Pada tahun 2016 terdapat kurang lebih sekitar 92 juta populasi 

sepeda motor di Indonesia dengan berbagai tipe, jenis dan tahun 

pembuatan. Meski jumlah populasi sepeda motor konvensional lebih 

besar dibandingkan sepeda motor scootic, dalam 7 tahun terakhir ini 

sepeda motor scootic merupakan jenis sepeda motor yang paling 

diminati masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 1.2 

melalui data perkembangan total pasar dan produksi sepeda motor dari 

tahun 2010 hingga 2014 yang disajikan oleh AISI, Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia, di mana terlihat jumlah motor scootic semakin 

meningkat dan motor konvensional semakin menurun. Sumber :PT. 

Wiraswasta Gemilang Indonesia 2016. 

Gambar 1.2 

Perkembangan Total Pasar dan Produksi Sepeda 

MotorTahun 2010 - 2014 
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Sumber : AISI, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia 2015 

Berdasarkan data Kemenperin (KementerianPerindustrian), saat 

ini terdapat 20 pabrik/produsen pelumas di Indonesia, www.mri-

research-ind.com, Februari 2016, dari 200 merek yang beredar di 

pasaran diperkirakan hanya sekitar 50 merek saja yang masih aktif 

dengan merek terpopuler hanya sekitar 10 merek, antara lain yaitu : PT. 

Pertamina (dengan merek Enduro, Fastron, Mesran, Prima, dan lain 

sebagainya), Federal, Shell, Evalube, Eni Oil (Agip), dan lain 

sebagainya, www.otoasia.com, Desember 2016. 

 

Pertamina merupakan market leader yang menguasai pasar 

pelumas dengan market share sekitar 54% (www.pertamina.com, 

Desember 2017), Federal 20% (www.industri.kontan.co.id, Mei 2016), 

Evalube 6,9%, dan lain sebagainya. Dari market share nasional Evalube 

yang mencapai 6,9% untuk penjualan pelumas sepeda motor di tahun 

2016, penjualan oli pelumas untuk jenis sepeda motor scootic hanya 

berkontribusi 3% dan sisanya diperoleh dari jenis sepeda motor 

konvensional.  

 

PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) merupakan 

produsen pelumas swasta pertama dan terbesar di Indonesia yang telah 

tumbuh dan berkembang sejak tahun 1996. Merek Evalube mulai 

diproduksi dan dikembangkan oleh WGI pada tahun 1997, dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelumas dalam negeri dengan 
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produk kualitas terbaik namun harga yang terjangkau, pada segmen 

middle low, dan sangat sesuai dengan pasar terbesar di Indonesia. 

WGI mengembangkan Evalube bekerjasama dengan Institut 

Teknologi Bandung (ITB), universitas terkemuka di Indonesia yang 

memiliki sebuah lembaga riset terpercaya di Indonesia yaitu LAPI. 

Evalube terbuat dari bahan dasar berkualitas tinggi serta komponen 

aditif terbaik, diproduksi menggunakan teknologi paling mutakhir 

dengan sistem komputerisasi. Secara konsisten WGI dan LAPI – ITB 

Bandung melakukan riset ilmiah, tak hanya di laboratorium tapi juga uji 

lapangan (road test) demi menghasilkan karya inovatif. Evalube adalah 

sebuah inovasi yang memahami konsumen : kualitas melebihi batas, 

harga terjangkau masyarakat. 

Kini tersedia 30 jenis pelumas Evalube untuk berbagai jenis 

mesin seperti kendaraan roda dua dan roda empat, mesin bensin dan 

diesel, pelumas industri, dan lain sebagainya. Semua produk Evalube 

memenuhi standar mutu internasional API Service dan SAE, dan telah 

lulus uji fisik maupun uji kimia. 

Di tahun 2015 lalu Evalube kembali mendapatkan 

penghargaan The Most Recommended Brand 2015 dalam kategori 

pelumas motor untuk yang keenam kalinya sejak tahun 

2010. Penghargaan diperoleh pada ajang penghargaan The World of 

Mouth Marketing Award 2015 yang diselenggarakan oleh majalah 

marketing bisnis ternama SWA Magazine dan Onbee Marketing 

Research. Penghargaan tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan 
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dengan menggunakan metode random sampling dengan total responden 

3.011 orang yang berasal dari 7 kota besar di Indonesia, Jabodetabek, 

Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Makassar, dan Medan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara face to face interview selama 

2 bulan (Maret-April 2015). Hasil riset membuktikan bahwa Evalube 

merupakan merek pelumas motor yang paling direkomendasikan oleh 

konsumennya. www.evalube.com, Desember 2017. 

Padatahun 2017 ini Evalube juga dapat mempertahankan gelar 

Best Indonesia Original Brand (IOB) 2017 yang diselenggarakan 

majalah SWA.Tahun lalu di ajang yang sama, Evalube telah dinobatkan 

sebagai Best IOB. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi 

terhadap merek asli Indonesia berdasarkan hasil riset yang 

dilakukanoleh SWA Magazine dan lembaga riset Business Digest 

dengan empat parameter survei, yaitu satisfaction (kepuasan), loyalty 

(kesetiaan), advocacy (advokasi), dan foreign local competition (FLC), 

yang diolah menggunakan metode random sampling. Hasil riset tersebut 

menunjukkan Evalube memiliki nilai indeks tertinggi dalam kategori 

pelumas motor. www.otomotif.kompas.com, Juli 2017. 

Selain The Most Recommended Brand dan Best Indonesia 

Original Brand (IOB) yang diselenggarakan SWA Magazine, Evalube 

juga kembali meraih penghargaan Worldclass Quality Achievement 

2013 (WQA) untuk kategori oli motor.WQA adalah suatu program 

penghargaan yang diselenggarakan oleh lembaga riset MARS Indonesia 

dan SWA Group sebagai bentuk apresiasi terhadap merek-merek terbaik 

di tanah air yang berkelas dunia. Penghargaan ini didasarkan pada 
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survey Global Customer Satisfaction Standard (GCSS) yang dijalankan 

dengan menggunakan metode American Customer Satisfaction Index 

(ACSI), dan merek yang meraih WQA adalah yang mencapai kualitas 

layanan tertentu setelah dibandingkan dengan standard global GCSS 

Indonesia. 

Penghargaan Worldclass Quality Achievement (WQA) telah 

diterima oleh Evalube sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2012 dan 

2013. Hasil survei tersebut menunjukkan merek Evalube termasuk salah 

satu merek yang mendapatkan sertifikat Global Customer Satisfaction 

Standard (GCSS) bintang 5 dan World Class Quality Achievement 

untuk kategori Minyak Pelumas Motor. www.otoasia.com, Februari 

2014.  

Berbanding terbalik dengan sederet penghargaan yang diterima 

Evalube, penjualan produk Evalube Scootic YX dan HX cenderung 

stagnan sejak tahun 2013 bahkan menurun di tahun 2014 dan 2015, total 

penjualan produk Evalube Scootic YX dan HX di tahun 2016 pun hanya 

memperoleh sekitar 0,55% market share nasional untuk kategori 

pelumas motor scootic.Berikut merupakan data penjualan Evalube 

Scootic YX dan HX dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Sumber : PT. 

Wiraswasta Gemilang Indonesia 2017. 
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                                                  Tabel 1.3 

Data Penjualan Evalube Scootic YX Dan HX 

                                      Tahun 2013 – 2016 

 

No 

 

Kategori 

Produk 

 

Tahun 

2013 

 

Tahun 

2014 

 

Tahun 

2015 

 

Tahun 

2016 

1 Evalube 

Scootic YX 

296.740 191.370 222.109 282.836 

2 Evalube 

Scootic HX 

150.670 111.361 142.883 153.906 

Sumber : PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia Tahun 2017 
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Grafik 1.1 

   Data Penjualan Evalube Scootic YX Dan HX 

Tahun 2013 – 2016 

Sumber : PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia Tahun 2017 

Meskipun data penjualan Evalube Scootic YX dan HX 

cenderung stagnan sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, jika 

dibandingkan dengan peningkatan jumlah penjualan sepeda motor 

scootic dalam 7 tahun terakhir dan mencapai 79,04% di tahun 2016 

(data AISI, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, 

www.oto.detik.com, Januari 2017) maka presentase market share 

Evalube Scootic YX dan HX sudah semakin menurun sejak tahun 2013, 

hingga pada tahun 2016 Evalube hanya memiliki market share nasional 

0,55% untuk kategori sepeda motor scootic.  
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Berdasarkan perbandingan antara potensi market dari pelumas 

sepeda motor scootic yang semakin meningkat sejak tahun 2010, karena 

jumlah sepeda motor scootic telah semakin mendominasi populasi 

sepeda motor di Indonesia, dengan penjualan Evalube Scootic YX dan 

HX yang cenderung stagnan bahkan menurun dari tahun 2013 hingga 

2016, saya menyimpulkan bahwa Evalube belum bias memanfaatkan 

peluang yang sangat potensial dari market pelumas sepeda motor 

scootic. Hal ini akan menyebabkan penurunan market share Evalube 

secara keseluruhan dalam kategori kendaraan roda dua/sepeda motor, 

karena market share dari pelumas sepeda motor scootic yang sangat 

potensial tersebut akan diambil oleh pesaing.  

 

Kotabe dan Helsen (2011) dalam penelitian Manorek 

(2016:663) menjelaskan bahwa merek dapat didefinisikan sebagainama, 

istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual 

atau kelompok penjual yang akan membedakan mereka dari pesaing. 

Keberadaan merek sangatlah penting bagi sebuah produk atau jasa, 

bahkan tidak mengherankan jika merek sering kali dijadikan kriteria 

untuk mengevaluasi suatu produk.Sangadji dan Sopiah 2013:323. 

 

Kotler dan Armstrong (2012) mengatakan dalam penelitian 

Manorek (2016:663)“brand is the most valuable asset for a company, 

where it represents a product or service means to consumers. Brands 

are more than just names and symbols. It is also the element of 

relationship between company and customers”. Menurut Aaker dalam 
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Simamora (2004) dalam Sangadji dan Sopiah 2013:327, “brand image 

adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan atau dipelihara 

oleh pemasar. Asosiasi – asosiasi itu menyatakan apa sesungguhnya 

merek dan apa yang dijanjikan kepada konsumen”. Brand merupakan 

simbol dan indikator dari kualitas sebuah produk. Oleh karena itu, 

merek – merek produk yang sudah lama akan menjadi sebuah citra, 

bahkan simbol status bagi produk tersebut yang mampu meningkatkan 

citra pemakainya. 

 

Brand image penting karena memberikan kontribusi untuk 

konsumen dalam memutuskan apakah produk tersebut tepat atau tidak 

dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen selanjutnya (Fishbein, 

1967; Johnson &Puto, 1987; Bian&Moutinho, 2011). Brand image 

merupakan petunjuk penting dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian konsumen, serta mempengaruhi persepsi kualitas, nilai yang 

dirasakan, dan kemauan konsumen untuk membeli (Monroe & 

Krishnan, 1985; Dodds, Monroe & Grewal, 1991; Wang & Tsai, 

2014:29).  

 

Konsumen lebih cenderung untuk membeli produk merek 

terkenal dengan brand image yang positif, karena merek dengan citra 

yang lebih positif memiliki efek meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap produk (Akaah&Korgaonkar, 1988; Rao & Monroe, 1988; 

Wang & Tsai, 2014:30). 
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Menurut Bovee dan Thill (2011) dalam penelitian Manorek 

(2016:663) iklan adalah penyampaian pengumuman dan pesan promosi 

melalui waktu atau ruang yang dibeli di berbagai media. Sedangkan 

McDaniel et al (2011) dalam penelitian Manorek (2016:663) 

mengatakan bahwa iklan adalah komunikasi massa impersonal satu arah 

tentang produk atau organisasi yang dibayar oleh pemasar.  

 

Konsumen membentuk preferensi mereka atas dasar suka, 

perasaan dan emosi yang disebabkan oleh brand image dan iklan. 

Asumsinya adalah bahwa orang tidak merespon langsung terhadap 

stimulus; perilaku mereka di mediasi oleh perasaan, keyakinan, sikap 

dan estimasi, dan mereka merespon sesuai hal-hal tersebut.(Milgrom& 

Roberts, 1986; Levy &Guterman, 2012:90). 

 

 Niat beli konsumen mewakili kemungkinan bahwa konsumen 

akan merencanakan atau bersedia untuk membeli produk atau jasa 

tertentu di masa depan. Peningkatan niat beli berarti peningkatan 

kemungkinan pembelian (Dodds et al, 1991; Schiffman&Kanuk, 2007; 

Kazmia&Mehmoodb, 2016:500). Para peneliti juga dapat menggunakan 

niat beli sebagai indikator penting untuk memperkirakan perilaku 

konsumen. Ketika konsumen memiliki niat beli positif, ini merupakan 

komitmen yang positif terhadap merek dan akan mendorong untuk 

mengambil tindakan pembelian aktual (Fishbein&Ajzen, 1975; 

Schiffman&Kanuk, 2007; Wu, Yeh& Hsiao, 2011:32).  
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Brand image dan iklan yang baik akan menjadi dasar untuk 

mempengaruhi niat beli konsumen. Konsumen seringkali membentuk 

preferensi terhadap salah satu merek atau perusahaan karena image - 

nya. Niat beli konsumen merupakan suatu tahap penting yang harus 

diperhatikan pemasar, karena merupakan tahap yang mendahului 

seorang konsumen untuk mempertimbangkan atau membuat keputusan 

dalam memilih sebuah produk atau jasa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian pada para pengguna motor Scootic di Bandung untuk 

menyusun tesis yang berjudul : 

“Pengaruh Brand Image Dan Iklan Terhadap Niat Beli 

Konsumen Pada Produk Evalube Scootic YX dan HX Studi Pada 

Pengguna Motor Scootic Di Bandung”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di 

atas, maka diperlukan identifikasi masalah untuk memperjelas arah 

penelitian. Berikut masalah – masalah yang akan diidentifikasi : 

1. Bagaimana gambaran dari tanggapan konsumen terhadap 

Brand Image pada produk Evalube Scootic YX dan HX? 

2. Bagaimana gambaran dari tanggapan konsumen terhadap 

Iklan pada produk Evalube Scootic YX dan HX? 
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3. Bagaimana gambaran dari tanggapan konsumen terhadap 

Niat Beli Konsumen pada produk Evalube Scootic YX dan 

HX? 

4. Bagaimana pengaruh Brand Image terhadap Niat Beli 

Konsumen pada produk Evalube Scootic YX dan HX? 

5. Bagaimana pengaruh Iklan terhadap Niat Beli Konsumen 

pada produk Evalube Scootic YX dan HX? 

1.3. TujuanPenelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran dari tanggapan konsumen 

terhadap Brand Image pada produk Evalube Scootic YX dan 

HX. 

2. Untuk mengetahui gambaran dari tanggapan konsumen 

terhadap Iklan pada produk Evalube Scootic YX dan HX. 

3. Untuk mengetahui gambaran dari tanggapan konsumen 

terhadap Niat Beli Konsumen pada produk Evalube Scootic 

YX dan HX. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Brand Image 

terhadap Niat Beli Konsumen pada produk Evalube Scootic 

YX dan HX. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Iklan terhadap 

Niat Beli Konsumen pada produk Evalube Scootic YX dan 

HX. 
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1.4. KegunaanPenelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi peneliti, selain dapat menambah pengetahuan secara 

teoritis maupun praktek dalam bidang manajemen 

pemasaran, khususnya mengenai Brand Image, Iklan, dan 

Niat Beli Konsumen juga merupakan syarat guna 

memperoleh gelar Magister Manajemen, Sekolah Pasca 

Sarjana di Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi pembaca, hasil penelitian yang dilakukan dapat 

memberikan informasi berupa gambaran mengenai Brand 

Image, Iklan dan Niat Beli Konsumen produk Evalube 

Scootic YX dan HX. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan berupa gambaran 

mengenai Brand Image, Iklan dan Niat Beli Konsumen 

produk Evalube Scootic YX dan HX. 


