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1 BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Salah satu alat transportasi yang banyak di jumpai di 

sekitar kita adalah jenis sepeda motor. Selain geografis, faktor 

harga juga mempengaruhi perkembangan produksi sepeda motor. 

Setidaknya pada tahun-tahun terakhir ini harga relatif lebih murah 

dan terjangkau. Apalagi kalau di kota-kota besar yang rawan 

kemacetan, maka alternatif yang paling memungkinkan adalah 

dengan menggunakan sepeda motor. Kita ketahui saat ini banyak 

merek sepeda motor yang ada di Indonesia misalnya Honda, 

Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Happy dll. Dengan banyaknya 

ragam dan keunggulan masing-masing kendaraan, semakin 

memudahkan masyarakat menjatuhkan pilihan pembelian. Tetapi 

dari pengamatan saya hanya merek Honda, Yamaha, Kawasaki 

dan Suzuki yang secara visual terlihat bersaing ketat. Dengan 

kedewasaan konsumen, maka selain harga, pertimbangan gaya, 

keiritan dan kualitas nampaknya saat ini menjadi isu yang 

populer. Di Indonesia semakin banyak pilihan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan–perusahaan otomotif, baik yang telah 

lama dikenal masyarakat maupun yang baru. Masing-masing 

mendifferensiasikan produknya supaya mempunyai keunikan dan 

karakter yang unik, sehingga dapat menimbulkan daya tarik.  

Perkembangan dunia usaha saat ini diwarnai dengan 

berbagai macam persaingan di segala bidang khususnya pada 
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industri sepeda motor. Sepeda motor merupakan salah satu alat 

transportasi yang menjadi pilihan konsumen. Banyak orang lebih 

suka mengendarai motor daripada mobil. Karena selain dapat 

menghindari kemacetan, dapat juga meminimkan pengeluaran 

untuk membeli bensin. Dari berbagai macam merek motor yang 

muncul, konsumen akan tetap menjatuhkan pilihannya pada satu 

merek yang dia sukai. Konsumen mengambil keputusan tersebut 

pastinya didukung oleh manfaat, kualitas, harga, dan fitur-fitur 

yang terdapat pada produk. Banyaknya produk yang memiliki 

kesamaan bentuk, kegunaan dan fitur-fitur lain membuat 

konsumen kesulitan membedakan produk. Karakteristik produk-

produk yang hampir sama, juga menjadikan para produsen harus 

terus berusaha untuk mendiferensiasikan produknya melalui 

pengembangan dan perbaikan standar kualitas secara terus – 

menerus dan berusaha menekan biaya produksi seminim 

mungkin, sehingga harga jual produk menjadi lebih kompetitif 

(Nur Ida Iriani, 2011). 

Persaingan bisnis otomotif sepeda motor di Indonesia 

dapat dilihat pada data komposisi pangsa pasar sepeda motor dan 

penjualan sepeda motor berdasarkan jenis motor dan merek tahun 

2013-2015. 

Berikut merupakan data jumlah penjualan sepeda motor 

di Indonesia pada bulan Januari 2013 sampai Januari 2015: 
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Tabel 1.1 Data jumlah penjualan sepeda motor Jan 2013-2014 

Sumber: AISI - Otomotifnet.com, 2015 

  
Selanjutnya merupakan grafik keseluruhan dari penjualan 

sepeda motor pada bulan Januari 2013 dan Januari 2015, terlihat 

Honda masih menguasai pangsa pasar sepeda motor di Indonesia, 

diikuti oleh penjualan Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grafik 1.1 Penjualan Jan 2013 dan 2015 
 

No.  
Januari 

2013 

Januari 

2014 

Januari 

2015 

Desember 

2013 

Desember 

2014 

1 Honda 398.608 367.069 340.329 343.211 376.263 

2 Yamaha 203.051 174.002 148.566 163.606 161.124 

3 Suzuki 35.758 30.012 11.679 26.262 11.413 

4 Kawasaki 10.559 8.190 11.062 18.120 11.105 

5 TVS 2.007 1.015 2.180 1.209 1.348 

 Total 649.983 580.288 513.816 552.408 561.253 
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Grafik 1.2 Total Penjualan Sepeda Motor Januari 2013-2015 

Total penjualan sepeda motor di bulan Januari 2014 

mengalami penurunan. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia (AISI) menyebutkan total penjualan Honda, Yamaha, 

Suzuki, Kawasaki dan TVS hanya 580.288 unit di bulan Januari 

2014, mengalami penuruan 69.695 unit dari 649.983 di bulan 

januari 2013. 

Bila dibandingkan dengan jumlah penjualan bulan 

Desember 2013 lalu memang meningkat 5,05 persen. Tapi bila 

dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2011, 2012 hingga 

2013, tahun ini adalah yang terendah. Pada Januari 2013 sama 

total penjualan sepeda motor di Indonesia mencapai 649.983 unit. 

Atau lebih besar 10,72 persen bila dibandingkan dengan Januari 

tahun ini. Honda masih dominan dengan total penjualan mencapai 

367.069 unit. Di posisi berikutnya adalah Yamaha dan Suzuki 

dengan 174.002 dan 30.012 unit. Sedang penurunan distribusi 

Kawasaki cukup signifikan karena di bulan Januari ini hanya 
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menjual 8.190 unit. "Kita masih masa transisi perpindahan 

delivery dari pabrik Pulogadung ke pabrik baru di Cibitung. Jadi 

sedikit terhambat," aku Dewi Septianti, Sales Promotion Deputy 

Department Head, PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI). Sedang 

jenis sepeda motor yang paling tinggi penjualannya masih 

dipegang skutik dengan total 381.931 unit. Diikuti bebek yang 

mencapai 127.419 unit dan sport yang tembus 70.938 unit. 

Distribusi sepeda motor di Indonesia berdasarkan data 

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada bulan 

Januari 2015 hanya 513.816 unit saja. Angka ini adalah yang 

terendah bila dibandingkan dengan bulan Januari tahun 

sebelumnya. Sejak 2011 hingga 2014, penjualan sepeda motor 

mencapai 667.124 di 2011, 652.601 di 2012, 649.983 di 2013, 

580.288 di 2014 dan 580.288 di tahun 2015. Baik Honda maupun 

Yamaha yang melakukan penjualan paling banyak pun juga 

masih melakukan pengurangan distribusi. Keduanya tercatat 

hanya mendistribusikan 340.329 unit dan 148.566 unit sepeda 

motor saja. Meski begitu, Honda justru mencatatkan market share 

cukup tinggi, yaitu 66,24 persen.  

Dari data di atas terlihat bahwa bisnis otomotif 

merupakan salah satu sektor industri yang persaingannya sangat 

ketat. Konsumen dihadapkan pada banyak pilihan produk yang 

sangat beragam sehingga konsumen memiliki kekuatan yang 

sangat besar dalam menentukan produk yang akan dibelinya, 

konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan kriteria yang 

diinginkannya. Agar mampu bertahan dan memenangkan 
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persaingan yang makin hari makin bertambah ketat, para pelaku 

bisnis senantiasa berusaha untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif. 

Pasar sepeda motor sport 150cc di Indonesia memang 

paling gemuk secara volume penjualan. Rentang harganya tak 

lebih dari Rp 30 juta menjadi daya tarik tersendiri. Lalu siapa 

yang paling baik secara penjualan. Berdasarkan data distribusi 

domestik Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI), Yamaha tetap 

dominan lewat Yamaha New Vixion, pada bulan September 

penjualannya tembus 42.565.  Jika ditotal dari Januari hingga 

September New Vixion sudah terjual 333.211 unit. Angka ini 

hanya bisa diikuti oleh Honda CB150R yang penjualannya 

mencapai 159.214 unit di periode yang sama. 

Kedua yang paling laris tersebut memiliki desain naked 

bike, tapi ada yang sedang melejit, yaitu segmen motor sport 150 

cc full fairing. All New Honda CBR150R yang sudah dirakit 

lokal, distribusi pertamanya langsung tinggi. Pada bulan pertama 

penjualannya September 2014, motor yang dijual Rp 28 jutaan ini 

sudah terdistribusi sebanyak 4.412 unit. Bandingkan dengan versi 

sebelumnya yang masih build up dari Thailand dan dijual dengan 

harga jauh lebih mahal, Januari hingga Agustus 2014 terjual 

hanya 2.700 unit saja. 

Yamaha pun tak jauh berbeda, penjualan Yamaha R15 

masih tinggi permintaanya. Jika dibulan-bulan sebelumnya hanya 

4.000 unit, di September mencapai 6.818. Permintaan motor sport 

Yamaha ini ternyata cukup tinggi. Berikut merupakan data 
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penjualan motor sport 150 cc di bulan Januari 2014 sampai 

September 2014.  

 

Tabel 1.2 Data jumlah penjualan motor sport 150 cc Jan-Sep 

2014 

No. AISI Segmen Sport 150 cc 

2014 

Jan  2014– 

Sep 2014 

September 

2014 

1 Honda Verza 150 106.626 8.843 

2 Honda New MegaPro FI 31.638 918 

3 Honda CB150R 159.214 11.997 

4 Honda CBR 150R (CBU) 2.700 0 

5 Honda All New CBR 150R 4.412 4.412 

6 Yamaha Old Vixion 20.612 4.447 

7 Yamaha New Vixion 333.211 45.565 

8 Yamaha Byson 27.375 886 

9 Yamaha R15 24.432 6.818 

10 Kawasaki Ninja 150 R 20.577 3.112 

11 Kawasaki Ninja 150 SS 6.943 811 

12 Kawasaki Ninja 150 RR 30.895 3.542 

13 Kawasaki KLX 150 S 15.860 2.078 

14 Kawasaki D-Tracker 150 6.194 943 

15 Kawasaki KLX 150 L 9.972 1.114 

Sumber: AISI - Otomotifnet.com, 2015 

Selanjutnya merupakan grafik keseluruhan dari penjualan 

sepeda motor sport 150 cc pada bulan Januari 2014 sampai 

September 2014, terlihat sepeda motor sport Honda masih belum 

mampu menguasai pangsa pasar sepeda motor sport di Indonesia. 
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Grafik 1.3 Data jumlah penjualan motor sport 150 cc Jan-Sep 

2014 

Dari data penjualan motor sport 150 cc Januari sampai 

September 2014 di atas terlihat Yamaha New Vixion masih 

memimpin klasemen penjualan motor sport di Indonesia, diikuti 

oleh penjualan Honda CB150R dan Honda Verza. Sepeda motor 

sport Yamaha masih menguasai pangsa pasar sepeda motor sport 

di Indonesia sebesar 51%, lalu diikuti oleh sepeda motor sport 

Honda dengan persentase sebesar 38% dan sport 150 cc 

Kawasaki yang memberikan kontribusi sebesar 11%. 

Tidak hanya data dari AISI (Asosiasi Industri 

Sepedamotor Indonesai), berdasarkan data dari Top Brand Index 

Indonesia, Yamaha Vixion juga masih memimpin penjualan 

motor sport di Indonesia mencapai 20,5% pada tahun 2013 dan 

27,8% di tahun 2014. 
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Berikut merupakan tabel TBI (Top Brand Index) 

berdasarkan penjualan sepeda motor sport pada 2013-2014: 

 

Tabel 1.3 Data persentase penjualan sepeda motor sport 2013 

SEPEDA MOTOR SPORT 

Merek TBI TOP 

Yamaha Vixion 20,5% TOP 

Honda Megapro 14,6% TOP 

Honda Tiger 12,2% TOP 

Honda CBR 8,0%  

Kawasaki Ninja 7,3%  

Yamaha Byson 7,2%  

Yamaha Scorpio Z 6,2%  

Sumber: Top Brand Index (TBI) – 2013 

 

Tabel 1.4 Data persentase penjualan sepeda motor sport 2014 

SEPEDA MOTOR SPORT 

Merek TBI TOP 

Yamaha Vixion 27,8% TOP 

Honda Megapro 15,7% TOP 

Honda Tiger 14,7% TOP 

Kawasaki Ninja 13,4%  

Yamaha Byson 6,7%  

Honda CBR 6,3%  

Suzuki Thunder 3,6%  

Sumber: Top Brand Index (TBI) – 2014 
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Berdasarkan tabel data Top Brand Index penjualan motor 

sport di  atas,  dapat diketahui bahwa Yamaha Vixion masih 

menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Honda masih kalah 

bersaing pada segmen motor sport dengan pesaing terdekatnya 

yaitu Yamaha. Walaupun dari segmen motor sport Honda masih 

kalah bersaing dari sport Yamaha, tapi Honda masih menjadi 

market leader untuk keseluruhan pasar sepeda motor di Jabar. 

Pada tahun 2014 PT DAM (Daya Adicipta Mustika) mencatatkan 

penjualan sebanyak 893.909 unit sepeda motor Honda. Honda 

menguasai pasar sepeda motor di Jabar sebesar 66,6%. Di semua 

area di Jabar, Honda sudah menjadi market leader di segmen 

pasar skutik dan motor bebek. Adapun di segmen motor sport 

Honda belum menjadi market leader, penjualan produk motor 

sport Honda di 2014 hanya sebanyak 76.307 unit atau meningkat 

1% bila dibanding penjualan sepanjang 2013 yang tercatat 72.302 

unit. Walau mengalami peningkatan, namun Honda masih belum 

cukup berhasil untuk menggeser posisi Yamaha sebagai jawara di 

pasar motor sport. 

Untuk meningkatkan penjualan di segmen sport, Honda 

harus membangun merek di benak konsumen. Kekuatan merek 

terletak pada kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku 

pembelian. Merek diyakini mempunyai kekuatan yang besar 

untuk memikat orang untuk membeli produk atau jasa yang 

diwakilinya. Perkembangan industri sepeda motor di Indonesia 

dengan bermacam merek yang digunakan oleh perusahaan 

produsennya juga menjadikan isu merek ini menjadi sangat 
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strategis dikarenakan dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk 

mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Merek 

yang kuat akan membangun loyalitas, dan loyalitas akan 

mendorong bisnis terulang kembali. Merek yang kuat juga akan 

menghasilkan harga yang menarik dan menjadi penghalang bagi 

masuknya pesaing (Fadli dan Inneke Qamariah, 2008). 

Jadi jika sebuah merek sudah dikenal oleh konsumen, dan 

dapat membedakan suatu merek dengan merek yang lain, maka 

merek tersebut memiliki brand equity yang tinggi. Dalam hal ini 

konsumen dapat mempersepsikan suatu merek tersebut memiliki 

kualitas yang tinggi dan berhasil membuat konsumen tersebut 

puas serta loyal (Ravie Rahmadhano, 2013). 

Menurut Aaker dalam Shadat (2009:163) Semakin kuat 

brand equity suatu produk maka semakin kuat daya tarik 

konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Ekuitas merek 

(brand equity) menurut Aida (2007:146) adalah serangkaian aset 

dan kewajiban yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan 

symbol yang menambah atau nilai yang diberikan sebuah produk 

atau jasa kepada perusahaan dan atau pelanggan.  

Menurut Rangkuti (2004:96) apabila para konsumen 

beranggapan bahwa merek tertentu secara fisik berbeda dari 

merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat secara terus-

menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan terhadap merek 

tertentu yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen 

mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 



12 
 

kumpulan pilihan (Kotler dan Keller, 2009:176). Keputusan 

pembelian menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka 

pendek tetapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian  tentang  pengaruh  brand equity yaitu 

kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand 

association), persepsi kualitas (preceived quality), dan loyalitas 

merek (brand loyalty) terhadap keputusan membeli konsumen 

sepeda motor sport merek Honda. Mengapa konsumen dalam 

membeli perlu mempertimbangkan merek suatu produk termasuk 

ketika melakukan pembelian sepeda motor sport Honda.  

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang diatas, selanjutnya dapat 

diidentifikasi masalah penelitian yaitu tingginya persaingan 

dalam bisnis sepeda motor di Indonesia menuntut ATPM (Agen 

Tunggal Pemegang Merek) sepeda motor untuk terus 

meningkatkan kinerja brand equity. Demikian juga PT. AHM 

(Astra Honda Motor) selaku pemegang merek Honda di Indonesia 

dengan produk sepeda motor yang juga terus meningkatkan brand 

equity mereka. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji pada penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut: 

Bagaimana meningkatkan brand equity yaitu kesadaran merek 

(brand awareness),  asosiasi merek (brand association), persepsi 

kualitas (preceived quality), dan loyalitas merek (brand loyalty) 
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sepeda motor sport merek Honda agar keputusan membeli 

meningkat.  

Dari identifikasi masalah tersebut dapat ditetapkan 

rumusan masalahnya dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh kesadaran merek (brand awareness) 

terhadap keputusan membeli sepeda motor sport Honda. 

2. Seberapa besar pengaruh asosiasi merek (brand association) 

terhadap keputusan membeli sepeda motor sport Honda. 

3. Seberapa besar pengaruh persepsi kualitas (preceived quality) 

terhadap keputusan membeli sepeda motor sport Honda. 

4. Seberapa besar pengaruh loyalitas merek (brand loyalty) 

terhadap keputusan membeli sepeda motor sport Honda. 

1.3   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis dimensi  brand equity, berapa besarnya pengaruh: 

1. Kesadaran merek (brand awareness) terhadap keputusan 

membeli sepeda motor sport Honda. 

2. Asosiasi merek (brand association) terhadap keputusan 

membeli sepeda motor sport Honda. 

3. Persepsi kualitas (preceived quality) terhadap keputusan 

membeli sepeda motor sport Honda. 

4. Loyalitas merek (brand loyalty) terhadap keputusan membeli 

sepeda motor sport Honda. 
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Sehingga dapat diketahui dari keempat variabel tersebut mana 

yang berpengaruh lebih signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen sepeda motor sport merek Honda. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Manfaat teoritis  

a) Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan mengenai pentingnya peran 

brand equity bagi sebuah produk ditengah- tengah 

persaingan produk sejenis.  

b) Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan 

kemampuan dan penerapan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi-

strategi selanjutnya yang lebih efektif untuk memenangkan 

persaingan di pasar. 
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