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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini yang dibarengi dengan 

banyaknya produk dipasar, mengakibatkan banyaknya permintaan 

terhadap suatu produk yang memiliki kualitas atau mutu yang baik. 

Produk dengan kualitas, model, dan karakteristik tambahan dari produk 

yang relatif sama, dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda, di pasar 

karena adanya perbedaan persepsi dari produk di benak konsumen. 

Membangun sebuah persepsi dapat dilakukan melalui jalur merek, 

karena merek yang sangat bernilai mampu mempengaruhi pilihan atau 

preferensi konsumen, dan membantu konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian, yang pada akhirnya mampu menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. American Marketing Association dalam 

Kotler (2009:258) menyatakan bahwa merek (brand) adalah nama, 

istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang 

dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau 

sekelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. 

 Keberadaan Merek memegang peranan penting pada 

keberhasilan suatu usaha pemasaran perusahaan, karena pada hal ini 

merek tidak hanya sebagai nama produk tetapi juga mencerminkan 
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kualitas produk yang ditawarkan. Pentingnya merek dikemukakan oleh 

Kotler (2004:460) bahwa merek bukanlah sekedar nama, istilah,  

simbol, atau kombinasi. Lebih dari itu merek adalah aliran kas masa 

depan atau merupakan janji perusahaan untuk bersikap konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. 

Lebih jauh, sebenarnya merek merupakan nilai tangible (berwujud) 

dan intangible (tak berwujud) yang terwakili dalam sebuah merek 

dagang (trademark) yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh 

tersendiri di pasar bila diatur dengan tepat. Merek memegang peranan 

sangat penting, salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen 

pada saat perusahaan menjanjikan sesuatu kepada konsumen (Durianto 

dkk, 2001:1). Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan 

emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil 

produk melalui merek. Perusahaan pesaing bisa saja menawarkan 

produk yang mirip, tetapi mereka tidak mungkin menawarkan janji 

emosional yang sama.  

 Merek yang prestisius memiliki ekuitas merek (brand equity) 

yang kuat. Menurut Aaker dalam Durianto dkk.(2001:4) brand equity 

adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang terkait dengan 

suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi 

nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 
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perusahaan maupun pada pelanggan. Brand equity yang kuat dapat 

terbentuk melalui kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek 

(brand association), persepsi kualitas (perceived quality) dan loyalitas 

merek (brand loyalty). Semakin kuat Brand equity suatu produk, 

semakin kuat pula rasa percaya diri konsumen dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian, sehingga mengantarkan perusahaan 

untuk mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Persaingan 

semakin meningkat diantara merek-merek yang beroperasi di pasar, 

hanya produk yang memiliki brand equity kuat yang akan tetap mampu 

bersaing, merebut, dan menguasai pasar (Durianto dkk, 2001:6). 

Keberadaan merek (brand awareness) adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

Asosiasi merek (brand association) adalah segala hal yang berkaitan 

dengan ingatan mengenai sebuah merek. Asosiasi merupakan pijakan 

dalam keputusan pembelian dan loyalitas merek. Persepsi kualitas 

(perceived quality) adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas yang diharapkan. Konsumen akan menyukai dan mungkin 

menjadi loyal terhadap produk dengan persepsi kualitas yang tinggi. 

Loyalitas merek (brand loyalty) mampu memberikan gambaran 

tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk 
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yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain. Ekuitas merek 

memegang peranan kunci terhadap psikologis seorang pelanggan 

dalam pembentukan persepsi dan pembangunan karakter pelanggan. 

Termasuk dalam memilih sebuah produk, contohnya Sepeda, 

konsumen hanya akan membeli merek yang mereka percaya bahwa 

merek tersebut dapat memberikan manfaat yang mereka inginkan.  

Sepeda atau biasa disebut dengan sepeda pancal merupakan alat 

transportasi yang seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari baik 

itu untuk pergi bekerja maupun sekedar hobbi. Pada kondisi global 

yang dipicu oleh kesadaran  masyarakat akan kesehatan dan 

lingkungan hidup, khususnya Climate change indonesia juga kena 

imbas hal tersebut. Timbulnya kesadaran orang atas pentingnya 

kesehatan dan lingkungan, keinginan untuk bersepeda itu makin 

tumbuh. Saat ini banyaknya program atau kampanye tentang bersepeda 

sedang gencar-gencarnya diseluruh daerah di Indonesia serta didukung 

oleh masyarakat sendiri, seperti halnya Fun Bike, Gowes Go Green, 

Car Free Day, Bike To Work, Critical Mash dan Friday Bike Love.  

Pada berkembangannya sekarang sepeda tidak seperti dulu 

yang dapat dipakai tanpa melihat mutu serta modelnya, pada 

perkembangan zaman serta teknologi sekarang model sepeda 
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bervariasi dan dibuat untuk setiap medannya seperti halnya untuk 

pegunungan MTB (Mountain Bike) yaitu: Downhill, All Mountain, 

Fullsuss, Cross Country, Freeride, Dirt Jump. untuk race: Track, 

Triathlon, Road Race, dan untuk perkotaan : Hybrid Bike, City Bike, 

Fixie, Folding Bike, Tandem. Baik dilihat dari bentuk, bahan, merk 

maupun harga. Pesatnya perkembangan teknologi menurut 

kegunaannya masing-masing sepeda bisa dibawa kemana-mana dan 

sangat menunjang akan kebutuhan konsumen dilihat dari kegunaan 

serta gaya hidup sehat dan usaha mengurangi polusi. Sampai saat ini 

beberapa perusahaan sepeda lokal Indonesia, seperti PT Insera Sena 

adalah produsen Polygon sepeda lokal di indonesia. Komitmennya 

adalah mengembangkan The Leading Power Brand sebagai kekuatan 

sekaligus daya saing, juga senantiasa mempelajari kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, melakukan inovasi, serta terus membangun citra 

produk. 

 Menurut salah satu majalah yang melakukan survei di 

Indonesia yaitu majalah bulanan SWA edisi juli 2011, oleh Taufik 

Hidayat (2011). Menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir PT 

Insera Sena, produsen Polygon sebagai merek asli Indonesia 

menguasai pasar sepeda “ sejak 2009 hingga 2011 “, Hal ini diperkuat 

oleh survei yang dilakukan oleh majalah SWA yang bekerja sama 
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dengan Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI), yang 

menunjukkan fakta bahwa selama 3 kali berturut-turut, yaitu dari tahun 

2009 sampai 2011, Polygon mendapatkan penghargaan ICSA 

(Indonesian Costumer Satisfaction Award) sebagai merek “TOP 

BRAND dan Indonesia Most Favourite Youth Brand 2011”. Dengan 

menduduki peringkat teratas kategori produk sepeda, dan berhasil 

menembus pasar ekspor ke lebih dari 63 negara dan menerima 

penghargaan Primaniyarta pada tahun 2009 sebagai salah satu dari 26 

perusahaan ekportir nasional berprestasi. Berdasarkan data penjualan 

per unit setiap tahun memperlihatkan pertumbuhan yang sangat 

signifikan, ini dapat diketahui dari grafik di bawah ini. 

Gambar 1.1 

Data Penjualan Sepeda Polygon Per Unit 
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Sumber: Survei AIPI (Asosiasi Industri Persepedahan Indonesia) 
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Menurut Peter Mulyadi, Promotion Manager PT Insera Sena, 

produsen sepeda Polygon yang dikutip dari www.kontan-online.com, 

Rabu 24 februari 2010 menjelaskan, bahwa Polygon 75% pasar MTB 

di Indonesia dikuasai oleh produk lokal. Berdasarkan riset dari majalah 

SWA edisi juli 2011 mengenai merek sepeda lokal yang menguasai 

pasar di Indonesia . 

Tabel 1.1 

Penguasaan Pasar Sepeda Berdasarkan Merek Lokal 

Merek 2009 2010 2011 

Polygon 44,5 % 46 % 48,5 % 

Wim Cycle 32,5% 29,5 % 31,5 % 

United 23 % 24,5% 20 % 

Sumber: Majalah SWA edisi juli 2011 

Pada akhir tahun 2011, Polygon menempati posisi puncak 

untuk ekspor dengan pangsa pasar 20% pertahun, dengan produksi 

600.000 unit pertahun, dan Polygon menduduki peringkat pertama 

pangsa pasar lokal tahun 2011 sebesar 48,5%, Wim Cycle 31,5%, dan 

united bike 20%. Kapasitas produksi Polygon saat ini mencapai 1.800 

unit per hari atau setara dengan 54.000 unit setiap bulan, dari jumlah 

tersebut, 70% untuk pasar ekspor dan 30 untuk kebutuhan dalam 

negeri. Dan mendapatkan Grand Award sebagai “Indonesia good 

design”, dengan kategori Gold Award yang memiliki 155 model dan 

http://www.kontan-online.com/
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347  varian (ukuran), dikutip dari www.Polygoncycle.com. PT Insera 

Sena juga menjadi Original Equipment Manufacturer (OEM), antara 

lain untuk merek Scott, Kona, Kuwahara dan Miyata. Kapasitas 

produksi OEM Insera mencapai 420.000 unit setiap tahun. Dan terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembuatan dan perakitan 

dilakukan di pabriknya di Sidoarjo, Jawa Timur.  

Produsen sepeda seperti halnya PT Insera Sena pemegang 

merek polygon merupakan produsen lokal sepeda yang memiliki 

kualitas yang sudah mampu memperluas pemasaran  baik ekspor 

maupun import yang mampu bersaing dengan merek-merek sepeda 

dengan Negara lain. Produsen polygon berkampanye berupaya untuk 

membudayakan bersepeda kembali serta upaya kampanye “ Bike to 

Health” untuk menjaga lingkungan, dengan adanya hal ini produsen 

Polygon berupaya dalam kampanyenya bersepeda untuk menyehatkan 

badan serta upaya mengurangi polusi udara. Ronny Liyanto, General 

Manager Marketing PT Insera Sena, menjelaskan  Produsen Polygon 

menangkap peluang pasar dengan memberikan beberapa alternative 

design melihat dari kebutuhan masing-masing konsumen dalam 

membeli sepeda, hal ini memberikan pangsa pasar yang luas karena 

produsen sepeda Polygon mampu memenuhi kebutuhan jenis maupun 

bentuk sepeda sesuai dengan medannya.  

http://www.polygoncycle.com/
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Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang 

terus berupaya menjaga lingkungan dari pemanasan global. Usaha 

penghijauan dikota Malang juga berupaya mengadakan kampanye 

bersepeda kembali dengan slogan Gowes Go Green. Seiring 

berkembangnya kampanye ini, pada tahun 2010 hingga saat ini upaya 

tersebut terus berlanjut dengan banyaknya acara yang berkaitan dengan 

program, seperti halnya Fun Bike, FNR (Friday Night Ride), Indonesia 

Critical Mash, dan Car Free Day. Berdasarkan program tersebut, 

banyak produsen sepeda  mendapat peluang serta keuntungan dari 

program Gowes Go Green, seperti halnya PT. Insera Sena produsen 

sepeda merek Polygon mengalami peningkatan penjualan per unit 

setiap tahun memperlihatkan pertumbuhan yang sangat signifikan, 

khususnya di kota Malang, ini dapat diketahui dari grafik di bawah ini: 

Gambar 1.2 

Data Penjualan Sepeda Polygon Per Unit Di Kota Malang 
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Berdasarkan data penjualan sepeda merek Polygon dikota Malang 

mulai dari tahun 2010 sampai 2012, dari survei AIPI (asosiasi industri 

persepedahan indonesia). Penjualan sepeda merek Polygon mengalami 

peningkatan 25% pangsa pasar sepeda di kota Malang, dari data 

tersebut sepeda merek Polygon mengalami peningkatan penjualan dari 

tahun 2010 yaitu sejumlah 2.600 unit sepeda, sampai pada tahun 2012 

yaitu sejumlah 5.000 unit sepeda mengalami peningkatan penjualan 

tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat 

kota Malang terhadap permasalahan pemanasan global dalam upaya 

mengurangi polusi serta menjaga kesehatan melalui bersepeda mulai 

dilakukan. Masyarakat menganggap sepeda bukan lagi sekadar alat 

transportasi, tetapi sepeda cenderung digunakan untuk olahraga 

bernuansa Lifestyle. Melihat dari gaya hidup masyarakat di kota 

Malang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehat serta upaya 

mengurangi polusi melalui olahraga bersepeda. Saat ini dengan 

banyaknya varian serta design sepeda membuat konsumen tidak ragu 

memilih serta memakai sepeda sesuai keinginan serta fungsinya.  

Melihat adanya fenomena ini yang telah diuraikan diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Analisis 

Brand Equity (Ekuitas Merek) Sepeda Merek Polygon Dengan 

Survei Pada Masyarakat Di Kota Malang “ 
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B. Perumusan Masalah 

Oleh karena itu dengan memahami ekuitas merek  maka bisa 

diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pengembangan strategi dan 

program-program pemasaran perusahaan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kesadaran Merek (Brand Awareness) sepeda merek  

Polygon di ingatan masyarakat kota Malang ? 

2. Bagaimana Persepsi Kualitas (Perceived Quality) sepeda merek 

Polygon dibenak masyarakat kota Malang ? 

3.  Bagaimana Asosiasi Merek (Brand Asosiation)  yang melekat pada 

masyarakat kota Malang terhadap sepeda merek Polygon? 

4. Bagaimana Loyalitas Merek (Brand loyalty) masyarakat kota 

Malang terhadap sepeda merek Polygon ?  

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dalam pembahasannya, maka 

lebih dikonsentrasikan pada elemen-elemen ekuitas merek David 

A.aker. Dalam Rangkuti (2004-39) yaitu Brand Awareness, 

Perceived Quality, Brand Association, dan Brand loyalty. 
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D. Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian 

1. Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kesadaran merek masyarakat di kota Malang 

terhadap sepeda merek Polygon  

b. Untuk mengetahui bagaimana kesan kualitas sepeda merek 

Polygon dari pandangan masyarakat di kota Malang.  

c. Untuk mengetahui atribut-atribut dari Polygon apa saja yang 

berasosiasi dengan masyarakat di kota Malang. 

d. Untuk mengetahui apakah sepeda merek Polygon telah 

menciptakan loyalitas pada masyarakat di kota Malang. 

2. Kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan dan setelah dilakukan 

penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan : 

a. Bagi dealer (distributor atau pengecer) Polygon 

Sebagai informasi serta pengetahuan tentang persepsi konsumen 

terhadap produk sepeda  merek Polygon. 

b. Bagi pemakai (konsumen) sepeda Polygon 

Memberikan informasi serta pengetahuan kepada konsumen 

tentang ekuitas merek pada sepeda merek Polygon sehingga 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

pembelian oleh konsumen. 
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c. Bagi penelitian selanjutnya 

Sebagai salah satu referensi serta informasi  yang diharapkan 

dapat digunakan sebagai salah satu sumber dalam melakukan 

penelitian mengenai Brand equity (ekuitas merek). 

 

 

 

 

 


