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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri sepeda motor di Indonesia berkembang begitu pesat, hal ini dapat 

di lihat dari data penjualan sepeda motor pada awal tahun 2016 (Januari-Maret) 

dimana perusahaan sepeda motor Honda memimpin perolehan penjualan sepeda 

motor sebesar 1.090.615 unit dengan pangsa pasar mencapai 72,49% di Indonesia. 

Angka penjualan sepeda motor Honda berbanding jauh dengan kompetitor yang 

ada seperti Yamaha, Kawasaki, Suzuki dan TVS.  

Tingginya persentase penjualan sepeda motor Honda membuat perusahaan 

terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan untuk 

mendaptkan minat konsumen terhadap brand dan produk yang dipasarkan 

perusahaan. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya menjual sepeda motor namun 

perusahaan dituntut untuk memberikan edukasi tentang berbagai hal, mulai dari 

edukasi produk sepeda motor hingga bagaimana cara berkendara yang aman di 

jalan umum. Dalam hal ini perusahaan berupaya untuk menciptakan sebuah 

produk sepeda motor yang memiliki karakteristik produk, persepsi harga, nilai 

jual kembali, hinga kualitas pelayanan terhadap konsumen.  

Tabel 1. 1 Data penjualan sepeda motor domestik sepanjang Maret 2016 

No. Merk Jumlah Penjualan Motor Maret 2016 

1. Honda 440.171 unit 

2. Yamaha 108.416 unit 
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3. Kawasaki 9.482 unit 

4. Suzuki 5.085 unit 

5. TVS 187 unit 

Total penjualan Maret 2016 sebanyak 563.341 unit. Sumber:AISI (Asosiasi 

Industri Sepeda Motor Indonesia), April 2016. 

Tabel 1. 2 Angka penjualan sepeda motor domestik Januari-Maret 2016 

No. Merk 

Jumlah Penjualan 

Motor Januari-Maret 

2016 

Market Share 

1. Honda 1.090.615 unit 72,49% 

2. Yamaha 359.775 unit 23.91% 

3. Kawasaki 31.244 unit 2.08% 

4. Suzuki 22.393 unit 1.49% 

5. TVS 441 unit 0.03% 

Total penjualan Januari-Maret 2016: 1.504.468 unit. Sumber:AISI (Asosiasi 

Industri Sepeda Motor Indonesia), April 2016. 

 

Periklanan (advertising) adalah suatu bentuk komunikasi yang paling 

diandalakan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa dan suatu iklan pun 

harus mudah dicerna oleh target konsumen. Periklanan (advertising) merupakan 

sarana perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dan sebagai alat persaingan 

dengan perusahaan lain dalam upaya mendapat perhatian dan kesan dari pasar 

sasaran (Kotler, 2006:277).  



	 3	

Oleh karena itu sebuah pesan iklan harus benar-benar kreatif dalam 

penyampaianya. Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi, maka pesan 

iklan dan merek akan memberikan kontribusi yang lebih luas dalam menciptakan 

daya saing suatu produk. Melalui pesan iklan, produk diharapkan dapat di kenal 

orang brand awareness walaupun konsumen belum menyadari fungsi produk, 

ketika kemudahan sebuah pesan iklan yang dikenal kosumen semakin banyak, 

maka peran iklan dapat diperluas sehingga mampu membentuk brand asosiattion 

dibenak konsumen. 

Oleh karena itu dalam melakasankan aktivitas penjualannya perusahaan 

harus dapat merancang strategi pemasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam menciptakan dan meningkatkan pembelian konsumen terhadap 

produk tersebut. Perusahaan-perusahaan pesaing Honda tidak kalah hebatnya 

dalam menawarkan produknya, seperti halnya Yamaha sudah mempunyai merek 

yang bagus dibenak konsumen dan terkenal dengan kecepatan dan akselerasinya, 

Suzuki terkenal dengan kecepatan motor bebek sekelasnya, Kawasaki yang 

mempunyai keunggulan dari desain motornya, Honda terkenal dengan iritnya. 

Selain itu peran brand ambassador juga sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam memilih produk sepeda motor. Honda memiliki brand 

ambassador internasional seperti pembalap Motogp yaitu Marc Marquez, 

kemudian Yamaha juga memiliki brand ambassador internasional yaitu Valentino 

Rossi, begitu juga dengan Suzuki memiliki brand ambassador internasional 

dengan latar belakang pembalap Motogp Aleix Espargaro, sedangkan TVS 

menggunakan brand ambassador dari aktor nasional yaitu Joe Taslim.  
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Seperti strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Mitra 

Pinasthika Mulia (PT MPM) yang merupakan perusahaan otomotif yang berperan 

sebagai distributor penyedia pelayanan purna jual dan suku cadang sepeda motor 

Honda, untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai perusahaan 

pemasok sepeda motor, PT Mitra Pinasthika Mulia Malang perlu memperhatikan 

kebutuhan konsumen, hal ini diwujudkan untuk menciptakan komunikasi yang 

baik antara perusahaan dengan konsumen. 

Adanya keterkaitan dan ketergantungan antara perusahaan dengan 

konsumen membuat perusahaan lebih aware terhadap kebutuhan konsumen, salah 

satunya ditunjukkan dengan kampanye safety riding yang merupakan bagian dari 

strategi komunikasi pemasaran perusahaan. Kampanye safety riding digunakan 

perusahaan sebagai jembatan berkomunikasi dengan konsumen, karena dengan 

adanya promosi pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada konsumen 

dapat tersalurkan, juga sebagai salah satu faktor penentu dalam meningkatkan 

brand awareness.  

Kampanye safety riding merupakan bagian dari komunikasi pemasaran 

perusahaan yang dianggap dapat menjembatani perusahaan berkomunikasi dengan 

konsumen. Tidak seperti perusahaan yang bergerak di bidang otomotif lainnya, 

PT. Mitra Pinasthika Mulia Malang melakukan strategi yang sangat berbeda dan 

mengedepankan keselamatan pengguna sepeda motor namun tetap menyelipkan 

usaha promosi di dalamnya.  Kampanye ini berupa event yang berisi penyuluhan 

mengenai bahayanya kecelakaan lalu lintas yang biasanya disebabkan oleh faktor 

manusia. Penyuluhan ini juga mengedukasi pengendara mengenai teknik 

berkendara, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan berkendara hingga etika 
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berkendara. Selain penyuluhan, event ini juga mengadakan games seru  seperti 

ketangkasan mengendarai sepeda motor,  penjelasan mengenai product knowledge 

dan bagi bagi  hadiah melalui kuis.  Menurut Rao dan Sieben (dalam  Andrew, 

2012) product knowledge adalah cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan 

dalam memori konsumen yang sama baiknya dengan persepsinya terhadap 

pengetahuan produk. Konsumen dengan pengetahuan yang lebih tinggi akan 

menjadi lebih realistis dalam pemilihan produk yang sesuai dengan harapannya.  

Strategi yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mulia ini merupakan 

media lini bawah (below the line) yaitu strategi promosi atau aktivitas marketing 

yang biasanya dilakukan pada tingkat retail dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen agar akrab dengan brand perusahaan.  Below the line 

activities are the initiatives of direct marketing efforts where creates relationships 

between consumers and marketers, and provide value added benefits. Aktivitas 

below the line adalah salah satu bentuk inisiatif usaha pemasaran langsung antara 

konsumen dan perusahaan. Below the line merupakan media langsung yang 

mengenai audience seperti program bonus atau hadiah, event, pembinaan 

konsumen, direct mail, sponsor, point of sales, tatap muka, percakapan telepon, 

billboard, sign board, kampanye, penawaran diskon dan sebagainya. Ciri-ciri 

below the line yaitu target audience terbatas, media atau kegiatannya memberikan 

audience kesempatan untuk merasakan menyentuh atau berinteraksi, bahkan 

langsung membeli, media yang digunakan adalah event, sponsorship, sampling, 

point of sale (POS). Media below the line adalah media yang di Indonesia disebut 

juga sebagai media outdoor atau luar ruang (Madjadikara, 2005:53). 
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Maka dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih 

dalam mengenai bagaimana aktivitas kampanye safety riding yang dilakukan PT. 

Mitra Pinasthika Mulia Malang. Mengingat di era teknologi saat ini banyak 

perusahaan yang memilih mengkomunikasikan dan mempromosikan brand 

mereka melalui promosi digital. Apa yang dilakukan oleh PT.Mitra Pinasthika 

Mulia Malang melalui aktivitas kampanye safety riding merupakan cara yang 

masih dipertahankan dan dianggap bisa menjembatani perusahaan berkomunikasi 

dengan konsumen, menanamkan produk Honda dibenak konsumen dan untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitor lainnya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih 

dalam mengenai “Bagaimana aktivitas kampanye safety riding PT. Mitra 

Pinasthika Mulia sebagai bagian dari komunikasi pemasaran?” 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas kampanye 

safety riding yang dilakukan PT. Mitra Pinasthika Mulia sebagai bagian dari 

komunikasi pemasaran. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi 

khususnya di bidang kampanye sebagai bagian dari komunikasi 

pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 



	 7	

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT. Mitra 

Pinasthika Mulia untuk dapat melanjutkan kegiatan kampanye safety 

riding kedepannya.  


