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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini keunggulan kompetitif merupakan syarat 

sukses bagi suatu perusahaan. Konsumen saat ini sangat dimanjakan dengan 

banyaknya pilihan produk untuk memutuskan mana yang akan dibeli. Sementara 

perusahaan dihadapkan pada persoalan yang sulit yaitu persaingan. Pilihan 

perusahaan untuk tetap eksis, yaitu hanya dengan meningkatkan kualititas produk 

atau pelayanan. Saat ini perkembngan bisnis di Indonesia menunjukkan 

keberhasilan yang sangat pesat dalam meraih laba serta menanamkan brand image 

(citra merek) ke dalam benak konsumen. 

Dalam era pasar modern brand image (citra merek) telah menjadi salah 

satu pertimbangan utama dalam memasarkan suatu produk. Keberadaan suatu 

merek telah dianggap penting karena merek dapat mencerminkan identitas dari 

suatu produk dan juga memberikan dampak tertentu kepada perusahaan dari citra 

yang ditimbulkan. Pilihan konsumen pada suatu brand produk tergantung pada 

image (citra) yang melekat pada produk tersebut. Perusahaan harus mampu 

memberikan yang terbaik yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk 

itu, perusahaan harus mampu membangun image yang lebih baik dari pesaing 

tentang produk perusahaan kepada konsumen. 
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Brand (merek) bukan sekedar nama, istilah, atau tanda, tetapi merek 

merupakan sebuah janji dari produsen untuk secara konsisten memberikan 

feature, manfaat, jasa tertentu dan jaminan kualitas pada konsumen (Rangkuti, 

2002:35). Brand (merek) diyakini mempunyai kekuatan yang besar untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian seseorang terhadap barang atau jasa yang 

diwakili oleh merek tersebut. Keputusan pembelian diartikan sebagai suatu proses 

pemilihan alternatif pilihan yang dihadapi oleh seseorang dalam konteks jenis 

pilihan konsumsi, mulai dari pemakaian produk baru sampai ke pemakaian 

produk lama dan sudah dikenal luas (Schiffman dan Kanuk, 2008:485). 

Berbagai upaya dilakukan perusahaan dalam rangka mempertahankan 

brand image (citra merek) yang mereka miliki diantaranya inovasi teknologi 

keunggulan yang dimiliki produk tersebut, penetapan harga yang bersaing dan 

promosi yang tepat sasaran. Semakin baik brand image (citra merek) produk yang 

dijual maka akan berdampak pada keputusan pembelian oleh konsumen. 

Keputusan pembelian oleh konsumen adalah keputusan yang melibatkan persepsi 

terhadap kualitas, nilai dan harga. Konsumen tidak hanya mengunakan harga 

sebagai tolak ukur kualitas dari produk tetapi biaya yang dikorbankan untuk 

ditukar dengan produk juga menjadi tolak ukur akan manfaat produk tersebut. 

Pada proses keputusan pembelian, perusahaan harus benar-benar 

memperhatikan perilaku konsumen karena pasar yang dihadapi adalah pasar 

konsumen, dimana konsumen mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam 

keputusan pembelian. Banyak hal yang membuat produk tetap survive selama 

bertahun-tahun. Brand (merek) yang baik merupakan salah satu aset bagi 
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perusahaan, karena brand  mempunyai dampak pada setiap persepsi konsumen 

dan untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar konsumen diperlukan image 

(citra)  sehinga masyarakat mempunyai kesan dan persepsi yang positif terhadap 

produk dan perusahaan. 

Peter & Olson (2009) menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan 

pembelian, apabila konsumen dihadapkan pada pilihan seperti nama merek, harga, 

serta berbagai atribut produk lainnya, konsumen akan cenderung memilih nama 

merek terlebih dahulu setelah itu memikirkan harga, hal ini karena brand image 

yang terbentuk dibenak konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu 

cenderung memiliki konsistensi dalam pembelian produk yang diinginkan. Brand 

image terdiri dari tiga komponen yaitu corporate image, user image dan product 

image. Ketiga komponen ini merupakan faktor penting yang membentuk suatu 

image (citra) dalam sebuah brand (merek). 

Brand image (citra merek) akan menjadi prioritas utama yang diajadikan 

acuan bagi konsumen sebelum membeli. Melalui brand image (citra merek) yang 

baik maka dapat menimbulkan nilai emosional pada diri konsumen, di mana akan 

timbul perasaan positif pada saat membeli atau menggunakan merek tertentu. 

Demikian sebaliknya apabila suatu merek memiliki citra buruk dimata konsumen 

kecil kemungkinan konsumen untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu 

perusahaan harus dapat menciptakan suaru merek yang menarik dan 

menggambarkan manfaat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen 

sehingga memiliki persepsi yang positif terhadap merek tersebut.  
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Konsumen saat ini sangatlah kritis dalam memilih suatu produk, keputusan 

untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh penilaian akan bentuk 

kualitas produk tersebut. Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang 

semakin berkualitas membuat perusahaan yang bergerak diberbagai bidang usaha 

berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki demi 

mepertahankan brand image (citra merek) produk yang mereka miliki. Melihat 

pentingnya keputusan pemberian brand tersebut, maka perusahaan juga harus 

membangun citra merek yang baik tersebut tentunya yang mengubah persepsi 

masyarakat akan brand (merek). Jadi, berhasil atau tidaknya suatu brand (merek) 

tergantung pada persepsi kosumen akan brand tersebut. 

Pada saat ini pertumbuhan konsumen sepeda motor dari tahun ke tahun 

selalu mengalami kenaikan. Sepeda motor dianggap kendaraan yang paling 

mudah untuk mencapai tujuan dan mendukung aktivitas sehati-hari. Semakin 

meningkatnya kebutuhan alat transportasi terutama sepeda motor membuat 

pesaingan antar produsen semakin ketat. Tingginya tingkat kompetisi ini 

menjadikan para perusahaan produsen sepeda motor bersaing dalam harga, varian 

produk, pelayanan purna jual dan nilai jual kembali. Hal ini dilakukan untuk 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada, menarik kembali pelanggan yang 

beralih, dan menjangkau konsumen baru 

Perkembangan industri motor di Indonesia mengalami kenaikan yang 

signifikan dengan adanya berbagai merek yang diproduksi oleh berbagai 

produsen. Hal ini menyebabkan perusahaan harus memiliki inovasi dan kreativitas 

yang unggul agar dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam 
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menghadapi munculnya para pesaing yang bergerak dalam industri yang sama. 

Perusahaan dituntut juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari 

berbagai sumber dayanya yang ada agar menjadi lebih besar atau meningkat. 

Kenyataan ini merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh produsen motor 

dengan mengeluarkan berbagai jenis dan merek yang dikeluarkan di Indonesia, 

dengan sendirinya kendaraan yang dipasarkan mampu menarik minat konsumen. 

Produk industri sepeda motor sangat kompetitif dalan bentuk, warna dan 

kecanggihan teknologi. Merek-merek sekarang yang dipasarkan di Indonesia 

seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki telah mengeluarkan berbagai 

macam jenis atau tipe motor. Dari tahun ke tahun produsen tersebut selalu 

memberikan inovasi baru yang ditunjang dengan teknologi. Kemajuan teknologi 

yang semakin berkembang pesat sangat membantu para produsen motor untuk 

menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Hal ini produsen ingin 

memberikan yang terbaik bagi para konsumen agar dalam setiap produk yang 

dikeluarkan selalu di minati oleh konsumen. 

Pada saat ini jumlah kendaraan sepeda motor di kota Malang dari tahun 

semakin tinggi yang mencapai angka 175.000 unit (www.malangtimes.com). Hal 

ini dikarenakan permintaan konsumen akan kendaraan sepeda motor sebagai alat 

transportasi semakin bertambah. Sepeda motor sudah menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat, maka tidak mengherankan jika kendaraan seperti sepeda motor dinilai 

praktis. Harga terjangkau menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif utama 

dalam menjalankan berbagai aktivitas, dengan kata lain sepeda motor sudah 

menjadi kebutuhan yang mutlak bagi masyarakat. 
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 Honda merupakan salah satu industri sepeda motor memiliki brand image 

yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Honda sebagai top brand 

sebanyak tujuh kali secara beruntun mulai tahun 2009-2015 (www.solopos.com). 

Dengan terpilihnya Honda sebagai top brand selama enam tahun berturut-turut 

membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sepeda motor Honda 

sangat kuat dan menjadikan Honda sebagai market leader di Indonesia dalam 

indsutri otomotif. Dengan ini para pesaing Honda harus lebih bekerja keras lagi 

agar tidak tertinggal jauh dengan Honda dalam memproduksi sepeda motor. 

Produk yang ditawarkan oleh para pesaing Honda sejatinya tidak kalah 

hebat dengan produk yang dikeluarkan oleh Honda. Suzuki terkenal dengan 

kecepatan motor bebek sekelasnya, Kawasaki yang mempunyai keunggulan dari 

desain motornya. Yamaha sendiri mempunyai merek yang bagus dibenak 

konsumen dan terkenal dengan akselerasi dan kecepatannya. Honda juga memiliki 

kelebihan tersendiri yaitu terkenal dengan iritnya. Selain itu kelebihan lainnya 

adalah pada harga, desain, merek dan nilai jual. 

 PT. Astra Honda Motor selaku produsen Honda terus berupaya 

memperkuat brand imagenya untuk dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

dan dapat meraih posisi tertinggi di hati konsumen dengan memproduksi sepeda 

motor yang berkualitas, mempunyai pertimbangan ekonomis, dan citra yang 

ditimbulkan dari produk tersebut  yang dinilai dapat menjadikannya berbeda 

dengan merek para pesaing. Dengan ini Honda diharapkan mampu memperkuat 

citra positif Honda serta mempertahankan kepemimpinan Honda sebagai market 

leader dalam industri otomotif  kendaraan roda dua di Indonesia dan pada 
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akhirnya diharapkan brand image ini dapat mempengaruhi konsumen dalam 

memutuskan keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai brand images terhadap keputusan 

pembelian. Untuk itu penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh Brand 

Image Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah variabel brand image yang meliputi corporate image, user image 

dan product image secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda? 

2. Apakah variabel brand image yang meliputi corporate image, user image 

dan product image secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda? 

3. Variabel brand image yang meliputi corporate image, user image, dan  

product image manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda? 

C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah ini dilakukan untuk membatasi seberapa luas jangkauan 

penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi lebih fokus 

dan jelas. Penelitian ini dibatasi pada pengukuran corporate image, user image, 
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product image, keputusan pembelian dan objek penelitian ini adalah konsumen 

pemilik sepeda motor Honda. 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh variabel brand image yang meliputi corporate 

image, user image dan product image secara simultan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda 

2. Untuk menguji pengaruh variabel brand image yang meliputi corporate 

image, user imag dan product image secara parsial terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel brand image yang meliputi 

corporate image, user image, dan product image yang lebih dominan  

terhadap pengambilan keputusan pembelian sepeda motor Honda 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan 

mengenai pentingnya pengaruh brand image (citra merek) terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 

 



9 
 

2. Bagi Pihak lain 

Penelitian dapat dijadikan sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemasaran dan sebagai sarana 

informasi bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian pada bidang 

yang sama. 


