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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan industri otomotif di Indonesia sangat cepat dan cenderung 

meningkat tiap tahunnya, seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat 

akan sarana transportasi yang memadai. Permintaan pasar akan kendaraan 

bermotor yang sedemikian tingginya, dihadapi para produsen otomotif sepeda 

motor untuk saling berpacu mendapatkan produk yang mampu memenuhi seluruh 

permintaan calon pembeli (Antony Rahardi, 2008). 

 Masyarakat pun kian konsumtif akan kebutuhan transportasi untuk 

mendukung mobilitas mereka, baik itu transportasi pribadi ataupun umum. Saat 

ini proses pembelian sepeda motor makin mudah sehingga meningkatkan daya 

beli masyarakat. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat lebih memilih sepeda 

motor sebagai sarana transportasi dibandingkan kendaraan lainnya. Penggunaan 

yang mudah, dapat digunakan oleh siapa saja baik muda, tua, pria ataupun wanita 

dapat mengendarainya. Hal terpenting orang memilih motor adalah sebagai alat 

transportasi yang sangat membantu, terutama untuk keadaan kota besar yang 

umumnya macet.  

 Peranan sepeda motor sebagai sarana mobilitas masyarakat sangat 

membantu, dimana dengan menggunakan motor dirasakan lebih praktis dalam hal 

waktu karena motor dapat menghindari kemacetan lalu lintas. Manfaat lain yang 

dirasakan dalam menggunakan motor adalah lebih memiliki nilai ekonomis karena 

lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan mobil atau kendaraan umum. 

Dari beberapa kelebihan dalam menggunakan sepeda motor yang membuat 

masyarakat lebih menggunakan motor, perlu juga kita perhatikan dampak 

buruknya. 
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Jumlah sepeda motor di Indonesia menyentuh angka 80 juta unit hingga 

2015. Semakin banyaknya pengguna roda dua bisa dilihat langsung di jalan raya, 

Sepeda motor sudah memenuhi jalan-jalan di berbagai kota besar di Indonesia. 

Manajer produk PT Astra Otoparts, Ivan Martin, mengatakan berdasarkan data 

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor di 

Indonesia selama 2015 menyentuh angka 6,5 juta unit. Secara populasi sepeda 

motor di Indonesia terjadi penambahan sekira 5 juta unit di tahun 2015. Sehingga 

di ujung 2015, populasi sepeda motor di Indonesia mencapai 80 juta unit dan 

berkonsentrasi di kota-kota besar (Okezone.com, 23 Februari 2016). 

Perusahaan dapat dikatakan berhasil atau menang dalam persaingan apabila 

perusahaan tersebut berhasil mandapatkan dan mempertahankan pelanggan-

pelanggan dalam arti menjaga loyalitas mereka terhadap produk kita. Dengan 

banyaknya jumlah pelanggan yang didapat tidak menutup kemungkinan bahwa 

perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar dan pertumbuhan 

kearah yang lebih baik. Karena pada dasarnya semakin bertambahnya pesaing-

pesaing dalam bidang yang sama maka semakin banyak pula pertimbangan yang 

harus dipilih oleh para konsumen karena semakin banyak pula produk-produk 

yang ditawarkan. Tentunya konsumen tersebut akan memilih produk yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan 

dituntut untuk lebih inovatif dalam menghasilkan produk sesuai dengan apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan oleh para calon konsumen mereka guna menarik 

perhatian konsumen dan menghadapi persaingan dari para pesaing.  

Dalam perkembangan selanjutnya, maka konsumen menjadi penentu atas 

keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya 

karena konsumenlah yang merasakan sekaligus menilai produk yang mereka beli 

dan konsumsi. Perusahaan harus mampu mengenali secara dini apa yang menjadi 

kebutuhan dan harapan konsumen saat ini maupun dimasa yang akan datang 

dengan harapan produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan dan juga permintaan 

pasar.  
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Seorang manajer pemasaran harus mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang bagaimana menjaga loyalitas konsumen sehingga mereka tidak 

meninggalkan produk yang kita jual dan beralih pada produk pesaing. Masyarakat 

kini sudah mulai berpikir selektif dan pintar dalam memilih suatu produk, 

sehingga mereka akan mendapatkan kegunaan atau manfaat yang mereka cari dari 

sebuah produk. Bahkan terkadang mereka tidak ragu untuk mengeluarkan biaya 

lebih untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Ketatnya persaingan akan 

memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan memegang pangsa 

pasar. 

 Berdasarkan data dari laman triatmono.info yang bersumber dari Asosiasi 

Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), total penjualan sepeda motor nasional 

tahun 2012 yaitu sebesar 7,137,663. Honda menjual 4,092,693, Yamaha 

2,433,924, kemudian diikuti Suzuki 461,137. Selanjutnya pada tahun 2013 

penjualan motor meningkat menjadi sebesar 7,743,879 unit. Honda tetap 

menduduki posisi pertama yang kemudian diikuti oleh Yamaha dan Suzuki. Pada 

tahun 2014 penjualan motor meningkat menjadi 7,867,195. Honda kembali 

mendominasi dengan peningkatan penjualan menjadi sebesar 5,051,100, dan 

Yamaha tetap berada diposisi kedua tetapi mengalami penurunan penjualan 

menjadi sebesar 2,371,082. Sedangkan Suzuki tetap berada diposisi ketiga yang 

kembali mengalami penurunan penjualan sebesar 393,803 menjadi 275,067. 

Kemudian pada tahun 2015 total penjualan mengalami penurunan menjadi sebesar 

6,480,155. Tiga pabrikan tersebut mengalami penurunan penjualan. Honda 

menjadi 4,453,888, Yamaha 1,798,630 dan Suzuki terus mengalami penurunan 

dari tahun ke tahun menjadi sebesar 109,882 unit. Untuk lebih jelas data tersebut 

dapat kita lihat dalam gambar berikut : 
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Gambar 1.1 

Data Penjualan Sepeda Motor Honda, Yamaha, dan Suzuki 

 

Sumber: (AISI) 

 Jika kita lihat secara garis besar, kesimpulan dari data-data tersebut 

menunjukan adanya demand dari masyarakat akan kebutuhan sepeda motor 

sebagai sarana transportasi, namun adanya peluang tersebut justru Suzuki malah 

cenderung tidak mampu memenuhi supply karena penjualan tiap tahun cenderung 

terus menurun.  

 Pada umumnya proses keputusan pembelian konsumen terhadap suatu 

produk terjadi apabila timbul dari keinginan pada dirinya. Hal ini dapat 

mengalami perubahan dengan mempertimbangkan dalam menggunakan salah satu 

unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran yaitu produk. Ada beberapa unsur 

penting yang terdapat dalam produk, salah satunya adalah brand image. (Enden 

Novita Dewi, 2013:40). 

 Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut, perusahaan 

perlu merencanakan strategi pemasaran yang tepat pula bagi produknya. Suzuki 

harus menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat konsumen 

agar tidak beralih menggunakan produk pesaing. Salah satu strategi pemasaran 

adalah dengan melakukan promosi yang merupakan bagian dari bauran pemasaran 

dan juga menempatkan posisinya sebagai sebuah perusahaan industry sepeda 

motor yang memiliki brand image yang baik dimata konsumen. Promotion adalah 

suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang 
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produk atau jasa yang baru pada perusahan melalui iklan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, maupun publikasi (Kotler dan Amstrong, 2012:62).  

 Produk yang dikeluarkan perusahaan haruslah memiliki daya tarik tersendiri 

bagi konsumennya agar mereka tidak kesulitan dalam memilih produk yang 

mereka inginkan. Agar sebuah produk memiliki ciri dan daya tarik, maka 

diperlukanya sebuah brand.  

 Dengan pemberian merek yang tepat akan memberikan dampak positif bagi 

produk tersebut. Karena itulah merek merupakan atribut produk yang sangat 

penting dan dapat mempengaruhi aktivitas pemasaran dari perusahaan. 

 Ketika melakukan pembelian sepeda motor banyak hal yang diperhatikan 

dan menjadi bahan pertimbangan seorang konsumen, salah satunya adalah brand 

image dari produk tersebut. Pengambilan keputusan pembelian bisa saja terjadi 

begitu saja namun citra merek pada produk perusahaan tersebut yang diketahui 

oleh konsumen akan menjadi landasan dalam memilih produk mana yang akan 

digunakan. Oleh karena itu suatu merek yang dirancang perusahaan harus dapat 

memenuhi apa yang dibutuhkan dan diingankan konsumen serta dikomunikasikan 

dengan baik, sehingga ketika konsumen membutuhkan produk tertentu, konsumen 

akan memutuskan produk dengan merek tersebut yang menjadi pilihan utama 

untuk dibeli.  

 Citra merek adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap suatu merek. Dari pernyataan tersebut membuktikan 

bahwa Citra merupakan image yang terbentuk dimasyarakat konsumen/pelanggan 

tentang baik buruknya perusahaan (Majid, 2009).  

 Suzuki merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif 

dengan persaingan yang sangat ketat didalamnya karena banyak sekali 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan menghasilkan 

produk sejenis. Dalam kegiatan penjualan perusahaan harus dapat merancang 

sedemikian rupa strategi pemasaran yang tepat untuk produk mereka guna 

mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan penjualan dengan cara pemberian 

merek yang tepat. 
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 Dalam menciptakan keputusan pembelian konsumen, perusahaan harus terus 

meningkatkan citra mereknya secara keseluruhan melalui pelayanan dan fasilitas 

yang mereka miliki, Karena citra perusahaan merupakan salah satu prioritas utama 

yang dijadikan acuan atau dasar penentuan konsumen dalam melakukan 

pembelian dan juga sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan konsumen. 

Berhasil atau tidaknya suatu merek dalam menarik konsumen sangat tergantung 

pada presepsi mereka terhadap merek tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus 

dapat menciptakan merek yang bisa menjadi nilai lebih ketika konsumen memiliki 

produk tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai “Hubungan Brand Image Dengan Proses Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Suzuki Di Kota Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka peneliti 

menentukan identifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsumen menanggapi brand image yang dimiliki oleh 

sepeda motor Suzuki? 

2. Bagaimana konsumen menanggapi proses keputusan pembelian sepeda 

motor Suzuki? 

3. Seberapa besar hubungan antara brand image dengan proses keputusan 

pembelian sepeda motor Suzuki? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai brand 

image sepeda motor Suzuki. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai 

keputusan pembelian sepeda motor Suzuki. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara brand image 

dengan proses keputusan pembelian sepeda motor Suzuki. 



7 
 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang sangat 

bermanfaat khususnya untuk perusahaan Suzuki agar bisa dijadikan 

sebagai bahan acuan informasi mengenai pentingnya sebuah brand 

image perusahaan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk. 

2. Bagi Penulis 

Untuk membandingkan sekaligus membuktikan antara teori – teori 

manajemen pemasaran yang dipelajari selama masa perkuliahan 

dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat 

menambah pengetahuan bagi penulis. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan verifikatif dalam menganalisis data yang ada. Metode deskriptif 

menurut Moh Nazir (2013:43) adalah sebagai berikut: 

  “Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang.” 

 

  Sedangkan metode verifikatif menurut Sangadji dan Sopiah (2010:20) 

adalah sebagai berikut: 

 “Penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu 

pengetahuan atau teori.” 
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Peneliti melakukan penelitian ini di Kota Bandung, dan waktu penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei sampai terselesaikannya penelitian ini. 

 


