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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha, menyebabkan 

semakin besar pula tantangan yang dihadapi perusahaan dalam 

mengembangkan usaha. Kegiatan  pemasaran dalam dunia usaha merupakan 

aktivitas penting dari suatu perusahaan dalam menjual produknya. Tuntutan 

konsumen yang semakin besar dalam menginginkan suatu produk yang 

berkualitas merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

untuk memenuhi tujuan tersebut. Pada sisi yang lain agar suatu perusahaan 

memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan yang terjadi maka 

perusahaan harus memperhatikan keinginan konsumen. 

Pemahaman terhadap perilaku konsumen penting bagi pelaku bisnis 

dalam menjalankan usahanya. Perilaku konsumen adalah tindakan langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

barang atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan perilaku konsumen tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen terbagi menjadi dua yaitu pengaruh dari internal dan 

eksternal. (Kotler, Philip dan Amstrong, 2005:23). Faktor internal terkait 

secara langsung dengan keputusan pembelian yaitu mengenai faktor 

kepribadian dan psikologis. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang 
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menjadi dorongan bagi konsumen dalam keputusan pembelian yang berasal 

dari dalam diri seorang konsumen. 

Pada sisi yang lain perilaku konsumen sangat dipengaruhi berbagai 

lapisan masyarakat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Ini berarti konsumen 

yang berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan 

mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap dan selera yang berbeda-

beda yang dipengaruhi oleh faktor eksternal konsumen (Swastha dan 

Handoko, 2006:55). Dalam memilih suatu produk baik dalam bentuk barang 

atau jasa para konsumen selain dipengaruhi oleh atribut-atribut yang melekat 

pada produk juga dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku konsumen yang 

meliputi kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi dan keluarga atau yang 

sering disebut sebagai faktor eksternal. Salah satu strategi terkait dengan 

strategi faktor internal dan eksternal yaitu mengenai strategi pemasaran, 

dimana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 

Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan oleh perusahaan 

yaitu strategi bauran pemasaran. Salah satu unsur dari bauran pemasaran 

adalah produk. Produk dapat diartikan  semua yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen atau pemakainya (Kotler, 

2007). Salah satu unsur dari produk yaitu mengenai merek. Merek merupakan 

simbol yang bersifat membedakan (seperti logo, cap atau kemasan) dengan 

maksud mengidentifikasi sebuah barang atau jasa dari seorang penjual atau 
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disebuah kelompok tertentu, dengan membedakan dari barang-barang jasa 

yang dihasilkan para kompetitor sehingga dapat terbentuk loyalitas konsumen. 

Merek merupakan unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Kondisi 

tersebut menjadikan peranan merek dalam usaha untuk menciptakan loyalitas 

konsumen. Melalui analisis terhadap loyalitas konsumen maka perusahaan 

akan memperoleh informasi dari konsumen yaitu mengenai kegiatan 

menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi mengenai produk dan 

merek. Oleh karena itu ekuitas merek (brand equity) dapat mempengaruhi rasa 

percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Merek 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual 

atau sebuah kelompok penjual tertentu (Aaker, 2004: 9). 

Sepeda motor trail Kawasaki KLX 150 merupakan salah satu sepeda 

motor trail yang terdapat dipasar yang memiliki keunggulan dibandingkan 

produk lain dikelasnya. Merek ini menawarkan produk yang kuat, kokoh dan 

tangguh dan dapat digunakan di segala medan bahkan di medan beratpun, 

misalnya pegunungan dan daerah-daerah pelosok. Keunggulan tersebut yang 

menjadi pembeda dengan produk sejenisnya, sehingga hal tersebut menjadi 

pertimbangan konsumen untuk menggunakan produk tersebut. 

(www.kawasaki.com) 

Keputusan pembelian merupakan bentuk keputusan yang ditetapkan 

oleh seseorang terkait dengan pembelian produk yang akan ditetapkan, 

demikian pula dalam keputusan pembelian produk sepeda motor trail 
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Kawasaki KLX 150. Dalam keputusan pembelian produk sepeda motor trail 

Kawasaki KLX 150 maka konsumen akan dihadapkan dengan berbagai 

pilihan merek sejenis produk tersebut dan merek-merek itu menjadi pesaing 

dari produk. Adapun merek pesaing dari sepeda motor trail Kawasaki KLX 

150 dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 
Perusahaan Pesaing Trail Kawasaki KLX 150 

 
No. Nama Merek 
1. Honda CRF 150 
2. Monstrac 150 
3. Yamaha WR 150 X 
4. Happy Trail RV 150 
5. KTM 150 SX 

 Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) 

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui terjadi persaingan antar 

merek trail yang terdapat dipasar. Kondisi tersebut menjadikan merek produk 

menjadi salah satu pertimbangkan dalam keputusan pembelian yang akan 

ditetapkan oleh konsumen. Apabila dibandingkan dengan merek produk 

sejenis dapat diketahui trail Kawasaki KLX 150 merupakan merek yang 

banyak diminati oleh konsumen, kondisi tersebut ditunjukkan dengan tingkat 

penjualan trail Kawasaki KLX 150 tertinggi dibandingkan dengan merek-

merek pesaing. Perbandingan tingkat penjualan merek sepeda motor trail 

secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2 
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Tabel 1.2 

Perbandingan Volume Penjualan 
Produk Sepeda Motor Trail di Kota Malang Tahun 2012 

 
No. Nama Merek Penjualan 
1. Trail Kawasaki KLX 150 3.300 
2. Honda CRF 150 2.865 
3. Monstrac 150 1.201 
4. Yamaha WR 150 X 2.776 
5. Happy Trail RV 150 2.987 
6. KTM 150 SX 534 

 Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) 

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penjualan trail Kawasaki KLX 

150 memiliki jumlah penjualan tertinggi dibandingkan dengan produk 

sejenis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemampuan dari sepeda 

motor trail Kawasaki KLX 150 dalam upaya memberikan jaminan kepuasan 

konsumen terkait dengan keunggulan merek dari produk. Tingginya 

penjualan tersebut juga menunjukkan kemampuan dari merek untuk 

memberikan kenyakinan kepada konsumen sehingga menjadi pertimbangan 

dalam keputusan pembelian yang ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul dalam penelitian 

ini yaitu: Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Trail Kawasaki KLX 150  

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah ekuitas merek yang meliputi brand awareness, brand association, 

perceived quality dan brand loyalty berpengaruh terhadap keputusan 

dalam melakukan pembelian sepeda motor trail Kawasaki KLX 150 ? 
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2. Variabel ekuitas merek apakah yang berpengaruh dominan  berpengaruh 

terhadap keputusan dalam melakukan pembelian sepeda motor trail 

Kawasaki KLX 150 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ekuitas merek yang meliputi brand awareness, brand 

association, perceived quality dan brand loyalty  berpengaruh terhadap 

keputusan dalam melakukan pembelian sepeda motor trail Kawasaki KLX 

150. 

2. Untuk mengetahui variabel ekuitas merek yang dominan  berpengaruh 

terhadap keputusan dalam melakukan pembelian sepeda motor trail 

Kawasaki KLX 150. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam menentukan 

kebijaksanaan tentang produk dimasa yang akan datang berdasarkan 

analisis brand equity dalam usaha untuk meningkatkan penjualan. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui tingkat loyalitas 

merk atas produk merek sehingga dapat dijadikan dasar pembelian 

produk yang dilakukan. 
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