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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang memberikan

kemudahan bagi masyarakat. Sepeda motor adalah salah satu alat yang kemajuan

teknologi dibidang otomotif. Dilihat dari ukuran, harga dan pengoperasiannya,

sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat praktis. Masyarakat

menggunakan sepeda motor untuk membantu aktivitas masyarakat seperti bekerja,

berdagang, sekolah dan lain-lain yang membutuhkan alat transportasi.

Sudah memungkiri prinsip utama Transportasi yaitu “Mass

transportation” atau transportasi bersifat massal. Dengan tumbuh pesatnya sepeda

motor yang miskin pengendalian ataupun regulasi dari pemerintah, transportasi

kita sedang bergerak kearah transportasi individual, transportasi semut yang

bersifat perorangan. Tranportasi umum yang bersifat massal yang sudah lama

sekali ditunggu-tunggu masyarakat tidak kunjung datang. Masyarakat telah

memilih jalannnya sendiri. Memutuskan sendiri alat angkut yang akan

mengantarkannya kesuatu tempat. Tak peduli hujan maupun panas. Tak lagi

dilihat jarak dan jam tempuh. Malah penduduk Jabodetabek telah menempum

perjalanan rata-rata menuju tempat kerjanya sepanjang 80-100 km. Suatu jarak

yang cukup jauh untuk sepeda motor. Disamping menimbulkan pegal badan juga

mengundang bencana karena mengantuk. Bahkan pada musim mudik lebaran
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maupun libur panjang sepeda motor digunakan untuk mudik dengan menempuh

jarak ratusan kilometer. Suatu jarak tempuh yang sangat sangat tidak manusiawi,

kecuali untuk petualang (Nursalam, Fenomena Sepeda Motor, Widyaiswara Indonesia,

http://wi-indonesia.blogspot.com/2011/05).

Dalam era globalisasi ini perusahaan otomotif semakin gencar dalam

bisnis otomotif karena masyarakat yang ingin selalu dimanjakan dengan segala

kebutuhannya, maka dari itu Yamaha sebagai salah satu produk sepeda motor

memasarkan produk sepeda motor matik (skutik) yang bisa bersaing dengan

perusahaan lainnya. Sepeda motor matik mempunyai desain-desain yang mampu

menarik seorang konsumen dari bentuk dan  modelnya yang menarik dan kualitas

mesinnya yang bagus. Pada tahun  2012, Yamaha meluncurkan produk baru di

kelas skuter matik yaitu Yamaha Mio J FI. Akan tetapi dalam penjualannya

produk Mio J FI tersebut mengalami fluktuatif kenaikan tertinggi di bulan agustus

sebesar 13.685 sedangkan penjualan yang terendah sebesar 1,826 yang terjadi di

bulan februari. Penurunan penjualan Yamaha pada tahun 2013 lalu sebenarnya

tidak drastis, melainkan terjadi pasang surut dalam bulan-bulan tertentu akibat

imbas dari beberapa kebijakan pemerintah yang memaksa masyarakat untuk

menunda membeli sepeda motor Penetapan uang pangkal (DP) minimum kredit

kendaraan 25-30 persen di Indoneisa mempengaruhi total penjualan Yamaha di

tahun 2013. Akibatnya penjualan Yamaha turun. Hal ini berdampak pula pada

penjualan Yamaha di Kota Bandung yang dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 1.1
Penjualan Yamaha Mio J FI Dan Honda Beat Tahun 2013-2014

di Kota Bandung

Sumber: www.otobdg.com (diolah kembali)

Grafik 1.1 menunjukkan penjualan Yamaha Mio dan Honda Beat yang

menunjukkan adanya persaingan, dimana penjualan tahun 2013 Yamaha Mio

menunjukkan peningkatan disbanding Honda. Sedangkan tahun 2014 penjualan

Honda Mio berangsur menunjukkan peningkatan setiap bulannya yang melewati

penjualan Yamaha Mio. Penjualan Yamaha Mio selama tahun 2013-2014

cenderung konstan. Hal ini perlu adanya pengelolaan produk dengan tepat agar

merek dapat dipertahankan dengan baik. Suatu merek perlu dikelola dengan

cermat agar ekuitas merek tidak mengalami penyusutan. Menurut Aaker

(1997;38), ekuitas dapat menciptakan nilai bagi konsumen dan bagi perusahaan.

Tugas diatas memerlukan investasi yang terus menerus dalam litbang, periklanan
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yang cerdik, pelayanan konsumen dan perdagangan yang prima.

(Kotler,2004:214)

Aaker (1997:38) menjelaskan bahwa kesadaran merek adalah kesanggupan

seorang pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu merek

merupakan perwujudan kategori produk tertentu”. Kesadaran Merek

membutuhkan jangkauan kontinum dari perasaan yang tak pasti bahwa merek

tertentu dikenal menjadi keyakinan bahwa produk tersebut merupakan satu-

satunya dalam kelas produk bersangkutan, kontinum ini dapat diwakili oleh

tingkat kesadaran merek yang berbeda. Jangkauan kontinum ini diwakili oleh 4

tingkatan kesadaran merek, yaitu : 1) Tidak Menyadari Merek, 2) Pengenalan

Merek, 3. Pengingatan Kembali Merek, 4) Puncak Pikiran.

Munculnya minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri

seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka pemenuhan

kebutuhannya (McCarthy, 1993:298). Setelah melalui tahap mendapatkan

perhatian, isi pesan yang tepat sehingga produk dapat menimbulkan minat dan

membuat konsumen untuk memperhatikannya dengan lebih teliti. Selanjutnya

untuk dapat mencapai tingkat membangktikan keinginan konsumen, suatu iklan

produk dapat meyakinkan pemirsa bahwa produk yang ditawarkan tersebut

memenuhi kebutuhannya. Keyakinan ini akan mendorong keinginan konsumen

untuk mencoba menggunakan produk tersebut.

Untuk meningkatkan minat beli konsumen, CV Yamaha Cicadas sebagai

satu dealer sepeda motor Yamaha di Kota Bandung harus mampu menyesuaikan

dalam memasarkan produk dengan melihat kebutuhan dan keinginan kosumen
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saat ini. Dengan semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis

otomotif, perusahaan harus mensiasati persaingan ini dengan strategi dan mutu

yang dapat menarik hati konsumen.

Penurunan penjualan Yamaha Mio merupakan masalah bagi CV Yamaha

Cicadas. Varian Yamaha Mio sporty dan Mio Soul yang lebih dulu dipasarkan

mampu menarik minat konsumen, akan tetapi Yamaha Mio J FI yang memiliki

kualitas dan teknologi yang lebih baik belum mampu meningkatkan ekuitas merek

dibanding produk Mio sebelumnya sehingga penujalan kalah disbanding

pesaingnya yaitu Honda Beat. Penurunan diindikasikan karena kurangnya promosi

dan personal selling yang dilakukan oleh CV Yamaha Cicadas kepada konsumen,

yang menyebabkan minat beli konsumen menurun. Perusahaan tentunya perlu

meningkatkan, meyakinkan dan memberikan kepercayaan pada konsumen akan

ekuitas merek Yamaha Mio untuk meningkatkan minat beli konsumen.

Dengan demikian Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman

pembelian masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi dengan berbagai

karakteristik merek (Durianto,2001).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat

judul “Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Minat Beli Konsumen Motor Yamaha

Mio JFI di Bandung”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah dalam penulisan ini, adalah :

1. Bagaimana Ekuitas Merek pada motor Yamaha Mio JFI?

2. Bagaimana minat beli Yamaha Mio JFI di Kota Bandung?

3. Bagaimana pengaruh Ekuitas Merek terhadap minat beli motor Yamaha Mio

JFI?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan

digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat

untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Widyatama Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Ekuitas Merek pada motor Yamaha Mio JFI

2. Untuk mengetahui minat beli Yamaha Mio JFI di Kota Bandung

3. Untuk mengetahui pengaruh Ekuitas Merek terhadap minat beli motor

Yamaha Mio JFI
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a) Implikasi Manajerial

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi konsumen dan perusahaan dalam

pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, khususnya mengenai

strategi pencitraan produk yang efektif.

b) Implikasi Akademik

Sebagai acuan dan bahan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian

lanjutan pada masalah yang sama.


