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Penelitian dengan judul “Analisis Equitas Merek Sepeda Motor Yamaha (Survei di Desa 

Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)” merupakan penelitian yang bersifat 

survey yang dilakukan di desa Kendalsari kecamatan Sumobito Kabupaten Malang. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Equitas Merek Sepeda Motor Yamaha 

khususnya pada masyarakat desa Kendalsari kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, ditinjau 

dari Kesadaran merek (Brand Awareness) , Assosiasi Merek (Brand Association), Loyalitas 

Merek (Brand Loyality) dan Kesan Kualitas Merek (Brand Perceived Quality). 

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis tendensi pusat yang menggunakan mode atau 

modus untuk mengetahui prosentase kecenderungan jawaban responden atau jawaban yang 

sering muncul yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen yang diwakili 

100 orang responden yang ada di desa Kendalsari kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

Berkaitan dengan Equitas merek sepeda motor Yamaha, meliputi : Kesadaran merek (Brand 

Awareness) , Assosiasi Merek (Brand Association), Loyalitas Merek (Brand Loyality) dan Kesan 

Kualitas Merek (Brand Perceived Quality) 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran merek (Brand Awareness) didapatkan nilai 

merek Yamaha Jupiter merupakan merek yang berada pada posisi atas pada Top Of Mind yaitu 

sebesar 25%, Brand Recall sebesar 22%, dan Brand Recognition sebesar 14%, sedangkan nama 

merek sepeda motor yang tidak diingat konsumen atau Brand Unware adalah merek Spike 14 

orang yang tidak menyebut nama merek tersebut. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

Assosiasi Merek (Brand Association) didapatkan bahwa pada masing-masing indikator Assosiasi 

Merek responden mempunyai penilaian yang positif pada sepeda motor merek Yamaha dan yang 

paling banyak adalah pada indikator pelanggan atau pengguna mempunyai prosentase modus 

sebesar 67% atau 67 orang yang berarti bahwa semua jenis assosiasi yang dihubungkan dengan 

sepeda motor Yamaha sudah dapat meningkatkan nilai merek sepeda motor Yamaha dan 

sebagian besar responden mengasosiasikan bahwa sepeda motor yang dikhususkan untuk wanita 

(Yamaha Mio) adalah sepeda motor merek Yamaha. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

Loyalitas Merek (Brand Loyality) didapatkan bahwa bahwa pada masing-masing indikator 

Loyalitas Merek responden mempunyai penilaian yang positif dan yang paling banyak adalah 

pada indikator rasa suka terhadap merek mempunyai prosentase modus sebesar 54% atau 54 

orang yang berarti bahwa masyarakat sudah loyal dengan sepeda mortor Yamaha dan sebagian 

besar masyarakat menjadi loyal karena menyukai sepeda motor merek Yamaha. Berdasarkan 

hasil penelitian mengenai Persepsi Kualitas Merek (Brand Perceived Quality) didapatkan bahwa 

pada masing-masing indikator Persepsi Kualitas responden mempunyai persepsi yang positif dan 

yang paling banyak adalah pada indikator pelayanan dengan prosentase modus sebesar 42% atau 

42 orang yang berarti bahwa masyarakat sudah menganggap sepeda mortor Yamaha adalah 

sepeda yang berkualitas dan sebagian besar mempersepsikan bahwa pelayanan servis yang 

diberikan oleh ahli mekanik sepeda motor merek Yamaha sudah tepat. 

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek sepeda motor Yamaha adalah 



baik. Maka dari itu pihak perusahaan atau produsen sepeda motor Yamaha diharapkan bisa 

mempertahankan citra atau nilai dari merek yang sudah baik  

 


