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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis yang ditandai dengan era globalisasi 

menyebabkan situasi persaingan sulit diprediksi. Situasi ini membuat perusahaan 

harus tanggap dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang terjadi 

disegala bidang kehidupan termasuk ekonomi, teknologi, komunikasi, dan 

transportasi. Oleh sebab itu perusahaan-peusahaan besar maupun kecil juga akan 

ikut mengalami perubahan, baik melalui faktor eksternal ataupun internal. 

Keadaan tersebut diprediksi mengakibatkan munculnya persaingan yang semakin 

ketat diantara perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang 

sejenis. Untuk bersaing, produsen harus bisa menetapkan strategi-strategi 

pemasaran yang tepat untuk produknya agar dapat mempertahankan market share 

yang telah didapat agar tidak direbut oleh pesaing yang semakin banyak. Strategi 

tersebut bisa dengan cara mengembangkan atau memperbaiki atribut produk. 

Perusahaan harus tetap mengembangkan produk baik yang sudah ada maupun 

yang akan dibuat dimasa mendatang, selain itu perusahaan juga harus mampu 

mempertahankan merek agar bertahan lama. Merek merupakan sebuah komitmen 

yang diberikan oleh produsan atau penjual kepada konsumen atas produk yang 

sudah dihasilkan. Produk yang dibentuk oleh merek yang sudah sukses tentu akan 

dengan mudah dikenali dan dijadikan pilihan oleh konsumen, berbeda dengan 
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merek yang baru tentu harus bekerja lebih keras agar produk yang dihasilkan 

dapat diketahui oleh masyarakat. 

Proses pemasaran pada saat ini bisa dikatan sebagai perang strategi yang 

dilakukan oleh berbagai macam perusahaan dengan pesaing sejenis. Dimana 

setiap perusahaan bekerja keras untuk membuat produk yang telah dihasilkan 

terlihat unik, mempunyai ciri khas dalam benak konsumen. Segala bentuk dan 

cara yang dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi dan membuat konsumen 

mengingat dan memposisikan merek dibenaknya disebut sebagai positioning.  

Positioning sangat diperlukan pemasar untuk merebut kesadaran di benak 

konsumen di tengah persaingan yang ada. Positioning merupakan upaya atau 

strategi pemasar menanamkan citra, persepsi, atau imajinasi atas produk yang 

ditawarkan kepada konsumen melalui strategi komunikasi. Pemasar bersaing agar 

mereknya diingat, diprioritaskan oleh konsumen, dicintai dan dibeli setiap kali 

dibutuhkan. (Kasali, 1998). Positioning dibutuhkan karena menghasilkan posisi 

produk yaitu citra produk yang jelas, berbeda dan unggul secara relatif dibanding 

pesaing didalam benak konsumen. Untuk itu positioning penting dalam kegiatan 

pemasaran, penempatan produk merupakan upaya dan strategi untuk 

memposisikan produk, merek, atau perusahaan ke dalam pikiran konsumen 

sebagai sasarannya. 

Dalam usaha membentuk positioning, perusahaan juga harus memperhatikan 

bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk dan mereknya. Persepsi 

merupakan tanggapan atau penilaian yang dikeluarkan konsumen terhadap produk 

atau merek tersebut. Mengetahui positioning perusahaan berdasarkan persepsi 
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konsumen sangatlah penting, sukses atau tidaknya positioning sangat tergantung 

pada persepsi konsumen. Ketika perusahaan mendefinisikan persaingan, 

perusahaan harus menentukan bagaimana persepsi konsumen terhadap persaingan 

dan harus memikirkan atribut apa saja yang dinilai penting oleh konsumen ketika 

konsumen mengevaluasi produk (Belch, 2008). 

Salah satu yang mempengaruhi persepsi konsumen dalam memilih sepeda 

motor adalah atribut produk dari sebuah merek, apa kelebihan yang dihadirkan 

dari merek tersebut sehingga mampu membuat masyarakat tertarik untuk 

membelinya. Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

olehkonsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian 

(Tjiptono1997). Atribut produk bisa disebut juga sebagai identitas dari sebuah 

merek agar terlihat beda dengan merek yang lain. Didalam atribut produk terdapat 

merek yang berfungsi sebagai nama dari produk agar mudah diingat, kemasan 

sebagai alat pelindung dan mempermudah dalam menggunakan sebuag produk, 

garansi berfungsi sebagai bentuk dari tanggungjawab produsen untuk 

mempertahankan kualitas produknya dan mengganti apabila produk yang 

didapatkan konsumen tidak sesuai dengan keinginan.  

Dalam dunia transportasi khususnya roda dua atau sepeda motor di Indonesia 

sendiri sudah menjadi primadona bagi masyarakat karena cara penggunaannya 

yang mudah, bahan bakar yang dikeluarkan terhitung irit dibandingkan dengan 

kendaraan bermotor lainnya, mengehamat waktu perjalanan, dan mampu melintasi 

berbagai kondisi jalan di kota dan desa. Posisi Indonesia sebagai pasar sepeda 

motor terbesar ketiga di dunia membuat semakin banyak investor yang 
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datanguntuk menjadikan indonesia sebagai pasar dan target penjualan. Menurut 

Shuhei (2006), sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakan oleh 

sebuah mesin. Sepeda motor sendiri merupakan kendaraan yang paling umum 

digunakan oleh masyarakat hampir diseluruh dunia. Jumlah sepeda motor 

diperkirakan sebanyak 200 juta di seluruh dunia, atau perbandingannya adalah 33 

sepeda motor per 1000 orang. Asia (Asia Selatan, Asia Timur, Asia Pasifik dan 

Jepang) merupakan wilayah di mana 65% sepeda motor dan mopped (sepeda 

motor berdaya rendah dan berpedal) paling banyak digunakan. Sepeda motor di 

Indonesia pada umumnya dikuasai oleh perusahaan asal jepang yaitu, Honda, 

Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, akan tetapi saat ini banyak bermunculan merek-

merek terbaru yang mulai meramaikan pasar sepeda motor di Indonesia seperti 

Bajaj, TVS dan Piaggio. TVS dan Bajaj merupakan perusahaan asal India yang 

mencoba masuk pasar Indonesia dengan mengeluarkan tipe sport dan bebek 

dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan empat perusahaan asal 

jepang, tetapi harga yang murah belum tentu membuat perusahaan dikenal 

masyarakat dan menjadi pilihan ketika akan membeli sepeda motor. lain halnya 

dengan Piaggio merupakan perusahaan asal Italia yang sesungguhnya sudah lama 

hadir di Indonesia tetapi kurang mampu bersaing, saat ini piaggio mulai banyak 

mengeluarkan produk terbarunya dengan tipe vespa dan matic yang menjadi idola 

sebagian kaum muda karena modelnya yang unik. Pada Tahun 2016 piaggio 

mencatat kenaikan minat msyarakat terhadap produknya sebesar 12%, hal ini 

menjadi sinyal bahwa piaggio mulai mampu bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain yang sebelumnya sudah memiliki market share di Indonesia. 
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Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah, memiliki 

perkembangan sepeda motor yang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dilihat 

dari banyaknya jumlah dealer sepeda motor yang berada di Surakarta, seringnya 

perusahaan motor mengadakan launching produk terbarunya, dan jumlah klub 

motor yang semakin meningkat peminatnya. Hal tersebut menandakan bahwa 

minat mmasyarakat Surakarta terhadap sepeda motor semakin itnggi. Akibat dari 

perkembangan yang pesat maka munculah berbagai masalah, salah satunya yang 

dialami oleh perusahaan yaitu, bagaimana perusahaan mampu untuk 

memposisikan mereknya dibenak masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, variabel atribut produk merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap brand positioning. Maka penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Brand Positioning Sepeda Motor 

Matic Berdasarkan Persepsi Konsumen di Kota Surakarta”. 

B. Rumusan masalah 

Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah pangsa pasar beberapa 

merek sepeda motor. Pangsa pasar yang meningkat menghasilkan laba yang lebih 

bagi perusahaan, dan mengindikasikan berhasilnya sebuah merek untuk 

mendapatkan tempat serta mampu mempengaruhi konsumen. Sedangkan pangsa 

pasar yang melemah mengakibatkan penurunan laba bagi perusahaan, dan 

mengindikasikan kegagalan sebuah merek untuk mendapatkan tempat serta tidak 

mampu mempengaruhi konsumen. Positioning berhubungan dengan apa yang 

dilakukan perusahaan pada benak konsumen sehingga keberhasilan dan 

kegagalan menjadi infomasi yang penting dalam hal ini. 
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Dari masalah penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut : 

1. Atribut produk apa saja yang membentuk positioning pada merek sepeda 

motor matic ? 

2. Bagaiman persepsi konsumen terhadap positioning merek sepeda motor 

matic di Kota Surakarta ? 

3. Merek sepeda motor apa yang paling berhasil menerapkan positioning 

pada konsumen di Kota Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui atribut-atribut yang diutamakan dalam membentuk 

positioning pada merek sepeda motor matic. 

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap positioning 

merek sepeda motor matic di Kota Surakarta. 

3. Untuk mengetahui merek sepeda motor matic apa yang dianggap berhasil 

menerapkan positioning  diantara pesaingnya di Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk memberikan suatu gagasan, ide-ide, maupun 

sumbangan pikiran terhadap upaya untuk memperkuat positioning 

pada merek sepeda motor. 
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b. Sebagai sumber referensi dan informasi tambahan dalam bidang 

manajemen pemasaran, khususnya yang berhubungan dengan brand 

positioning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

pertimbangan bagi Perusahaan Sepeda Motor di SURAKARTA dalam 

mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berhubungan 

dengan bidang pemasaran khususnya brand positioning. 

b. Dapat dijadikan pedoman mengenai atribut-atribut apa saja yang 

melekat pada merek sepeda motor dan sebagai pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan perusahaan terutama strategi positioning 

selanjutnya. 

c. Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir 

dan memberikan pengetahuan mengenai produk, harga, tempat, dan 

promosi terhadap brand positioning pada konsumen sepeda motot di 

Surakarta. 

E. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik,teratur, dan terperinci,  

demikian pula dalam skripsi ini, penulis mencantumkan secara urut dari bab 

kebab tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi yang penulis lakukan 

adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BABII TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang memiliki pengaruh 

terhadap brand positioning, seperti produk, merek, dan persepsi. 

Menampilkan Penelitian terdahulu sebagai acuan dan memberikan 

gambaran hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel–variabel yang 

akan diteliti, jenis dan sumber data, populasi dan penentuan 

sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, 

hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian dan 

saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian 


