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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan industri otomtif di Indonesia telah berkembang dengan 

pesat, hal ini menyebabkan kondisi persaingan dunia bisnis dewasa ini semakin 

hari bertambah ketat. Setiap perusahaan dituntut berupaya menciptakan 

keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dalam menghadapi semakin 

banyak munculnya pemain baru (pesaing) yang bergerak dalam industri yang 

sama. Semakin banyaknya industri yang bermunculan sebagai akibat dari 

adanya tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bervariatif, 

sebagai dampak dari banyak bermunculannya industri yang ada maka bidang 

pemasaran sangat berpengaruh dan merupakan satu elemen penting untuk 

menghadapi persaingan. 

Industri otomotif yang merupakan salah satu dari produk trasportasi 

perorangan yaitu sepeda motor. Sepeda motor sudah dikenal oleh masyarakat 

Indonesia sejak lama sebagai alat trasportasi yang hanya dapat digunakan pada 

jalan darat. Selain itu sepeda motor adalah salah satu alat transportasi yang 

sangat diminati oleh masyarakat karena lebih memberikan kenyamanan dan 

lebih efisien digunakan untuk menunjang aktivitas.  

Setiap perusahaan akan berusaha menyusun strategi pemasaran yang 

dapat menjangkau pasar sasaranya dengan seefektif mungkin. Setiap strategi 

pasti dilengkapi dengan alat-alat pemasaran yang dianggap paling tepat bagi 

perusahaan. Salah satu strategi tersebut adalah strategi produk. Strategi produk 
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yang dapat dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah dengan 

menciptakan Brand Image suau produk. Citra merek yang baik secara 

emosional akan membentuk kepuasan dalam diri individu yang menghasilkan 

kesan kualitas (persepsi nilai yang dirasakan pelanggan atas mutu produk) 

terhadap suatu merek. 

Perusahaan yang ingin bertahan lama dipasar, sebaiknya 

mengalokasikan biaya untuk pembentukan citra merek (brand image). Hal ini 

karena dengan memiliki merek yang kuat dan dikenal luas oleh konsumen 

merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Seperti halnya produsen 

Yamaha yang dikenal luas oleh konsumen. Dari hasil pengamatan, Yamaha 

terkenal sebagai merek sepeda montor yang diakui memiliki kualitas dengan 

patokan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan merek lain. Dari 

sini dapat dilihat bahwa Yamaha dalam menghadapi kompetisi dengan 

kompetitornya tidak dengan menawarkan harga yang lebih mahal, dan lebih 

menjual kualitas dengan mengedepankan kekuatan merek yang dimilikinya, 

sehingga memberikan keyakinan kepada konsumen. 

Menurut Rangkuti dalam bukunya “The Power of Brand” mengatakan 

bahwa merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

feature, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek terbaik akan 

memberikan jaminan kualitas. Namun pemberian nama atau merek pada suatu 

produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, melainkan atribut, 

manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan pemakai. Merek telah menjadi elemen 

penting yang berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi pemasaran, 
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baik perusahaan bisnis maupun nirlaba, pemanufaktur maupun penyedia jasa, 

dan organisasi lokal maupun global  

Para pemasar sadar bahwa loyalitas konsumen terhadap merek 

merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang konsumen pada sebuah merek dan 

juga mencerminkan suatu pengaruh dari fungsi psikologis terhadap 

pengambilan keputusan dan evaluasi pembelian seorang konsumen. Pemasar 

harus selalu mendesain program pembangunan citra merek dalam aktivitas 

pemasaran dan melakukan kegiatan yang mendukung pemasaran guna 

memperkuat merek. Kekuatan merek bermain dalam dua hal, yaitu persepsi 

konsumen tehadap merek dan loyalitas konsumen pada penggunaan merek.      

Yamaha adalah salah satu produsen sepedah motor di Indonesia yang 

memasarkan berbagai jenis dan tipe motor sesuai kualifikasi dan kelebihannya 

masing-masing yang telah terkenal dan dipercaya masyarakat dari berbagai 

kalangan.Selain itu sepeda motor merek yamaha sudah sangat melekat di hati 

konsumen sebagai salah satu parodusen sepeda motor yang memproduksi 

motor dengan desain, kualitas mesin, dan akselerasi kecepatan yang 

baik.Penjualan sepeda motor Yamaha mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada data penjualan sepeda motor yang di 

keluarkan oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia(AISI) pada table 

berikut, 
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Data penjualan Sepeda Motor  
Tahun 2008 - 2012 

Tahun Yamaha 
2008 2.465.564 
2009 2.674.892 
2010 2.782.541 
2011 3.136.073 
2012 4.139.210 

Total 15.198.280 
Sumber:http://otomotif.kompas.com/read/2010/01/18/07220016/Penjualan.Sepeda.Motor 

 

Seiring dengan perkembangan persaingan antar produsen,  sepeda 

motor Yamaha diproduksi dengan berbagai macam keunggulan yang bertujuan 

untuk menaikkan volume penjualan, meraih kembali pasar yang telah menurun 

dan untuk mempertahankan pasar yang telah diperolehnya. Oleh karena itulah 

Citra merek yang memiliki tiga komponen pendukung yaitu variabel citra 

pembuat, citra pemakai, dan citra produk sangatlah penting untuk meraih 

pangsa pasar yang diharapkan oleh perusahaan.  

Selain itu dengan banyaknya merek sepeda motor yang beredar di 

lingkungan masyarakat, permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat 

adalah bagaimana memilih sepeda motor yang sesuai dengan harapan, 

mengingat masyarakat saat ini  termasuk konsumen yang kritis dalam memilih 

produk yang akan dibeli. Disamping itu masyarakat termasuk dalam segmen 

smart customer yang membutuhkan banyak pertimbangan sebelum melakukan 

keputusan pembelian pada suatu produk. Obyek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat di daerah Mergosono Malang yang dinilai oleh peneliti sudah 

cukup mewakili jumlah pelanggan Yamaha.     
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Dari uraian diatas, bahwa citra merek mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku konsumen pada suatu produk, maka peneliti memilih judul “ 

Pengaruh Brand Image tehadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Yamaha (Studi kasus pada masyarakat Wilayah Mergosono Malang)“. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan secara simultan dari 

komponen brand image yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra 

pemakai (X2), dan citra produk (X3) terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor jenis Yamaha Mio di Mergosono Malang? 

2. Di antara ketiga variabel tersebut, variabel manakah yang dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor jenis Yamaha 

Mio di Mergosono Malang? 

 

C. BATASAN PENELITIAN 

Guna memperoleh pembahasan yang lebih fokus dan terarah dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini hanya dibatasi keputusan pembelian 

sepeda motor jenis YAMAHA MIO. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan 

masalah yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan secara 

simultan komponen brand image yang terdiri dari variabel citra pembuat 



6 
 

(X1), citra pemakai (X2), dan citra produk (X3) terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha Mio di Mergosono Malang. 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh komponen brand image 

yang dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio di 

Mergosono Malang. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada: 

1.) Bagi Penelitian Selanjutnya : 

a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi peneliti yang melakukan  

penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah pengetahuan dan 

referensi. 

2.) Bagi Perusahaan : 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

selanjutnya berguna untuk menyusun kebijakan pemasaran. 

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang 

selama ini diimplementasikan. 


