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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan antar pelaku industri otomotif di Indonesia bisa dikatakan

sangat ketat, salah satunya adalah industri sepeda motor. Beberapa langkah

strategis pun dilakukan oleh para pelaku industri yang ada mulai dari aktivitas

promosi yang gencar, penekanan harga produk hingga penciptaan produk yang

lebih inovatif. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan hanya untuk satu tujuan

yaitu memenangi persaingan yang akan berdampak terhadap tingginya laba yang

diterima. Keadaan ini seperti inilah yang akan menjadikan sebuah perusahaan

otomotif tetap selalu eksis dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, Indonesia

merupakan pasar yang potensial bagi bisnis sepeda motor. Selama ini, pasar motor

dipasok oleh perusahaan ATPM yang tergabung dalam Asosiasi Industri Sepeda

Motor Indonesia (AISI) seperti merek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki,

Kanzen, dan anggota baru TVS. Selain itu, pasar motor juga diperebutkan oleh

merek-merek motor non-AISI. Dalam lima tahun terakhir, produksi motor

nasional terus meningkat dari 5,1 juta unit pada 2005 menjadi 7,4 juta unit pada

2010 atau tumbuh sekitar 7,6% setiap tahunnya. Sementara, distribusi dan

penjualan sepeda motor yang dikelompokkan tiga jenis (CUB/Bebek, Sport, dan

Skutik) tren-nya juga meningkat. Pada 2010, penjualan sepeda motor naik cukup

signifikan dari tahun sebelumnya (2009) sebanyak 5,9 juta unit menjadi 7,4 juta
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unit atau tumbuh sekitar 25,7%. Sedangkan penjualan motor non-AISI menurun

dan hanya mampu menjual antara 10 ribu – 20 ribu unit per tahun.

Tabel 1.1.
Pasar Motor di Indonesia

Pulau Unit Persen
Jawa 3,7 Juta Unit 50,5%
Sumatera 1,7 Juta Unit 23,3%
Kalimantan 641,8 Ribu Unit 8,6%
Sulawesi 642,9 Ribu Unit 8,7%

Sumber : Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

Berdasarkan Tabel 1.1. pasar motor terbesar adalah Jawa yakni 3,7 juta

unit (50,5%), namun, pasar motor di Jawa belakangan ini cenderung menurun,

sehingga diperkirakan pasar sepeda motor akan berkembang ke wilayah di luar

Jawa.

Menurut data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Sepeda Motor

Indonesia (AISI), beberapa merek yang menempati urutan teratas dalam peta

persaingan penjualan sepeda motor Indonesia adalah Honda, Yamaha, Suzuki,

Kawasaki, dan TVS. Tabel 1.2. berikut menunjukkan data total penjualan sepeda

motor nasional untuk merek-merek tersebut pada tahun 2013.

Tabel 1.2.

Penjualan Sepeda Motor Nasional Tahun 2013

Merek
Jenis Total

Penjualan
Pangsa
PasarBebek Sport Automatic

Honda 536.995 708.651 1.163.225 1.770.871 55,55%
Yamaha 360.863 179.211 609.988 1.150.062 36,07%
Suzuki 136.487 5.071 62.892 204.450 6,41%
Kawasaki 3.997 50.306 - 54.303 1,7%
TVS 7.190 1.147 - 8.337 0,26%

Total 1.045.532 306.386 1.836.105 3.188.023
Sumber: Data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) Tahun 2013
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Pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2013, total penjualan

sepeda motor di Indonesia mencapai angka 3.188.023 unit. Merek Honda

mendominasi pasar dengan pangsa psar sebesar 55,55% atau dengan total

penjualan sebesar 1.770.871 unit, dengan menguasai dua segmen paling besar,

yaitu jenis bebek dan automatic. Adapun merek Suzuki yang merupakan salah

satu dari tiga produsen paling besar yang ada di Indonesia hanya mencapai total

penjualan sebesar 204.450 unit atau dengan pangsa pasar hanya sebesar 6,41%

dari total penjualan sepeda motor yang ada di Indonesia. Apalagi produk motor

buatan negara lain, selain Jepang seperti TVS yang dari India, hanya menempati

pangsa pasar sebesar 0,26% dengan total penjualan sebesar 8.337 unit.

Dapat diberikan gambaran bahwa ukuran barometer kesuksesan dan

kekuatan suatu merek terkait dengan tiga parameter (Kotler dan Keller, 2009),

yaitu (1) top of mind, yaitu didasarkan atas merek yang pertama kali disebut oleh

konsumen ketika kategori produknya disebutkan, yang menunjukkan kekuatan

merek di mata konsumen; (2) last used, yaitu didasarkan atas merek yang terakhir

kali digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, yang mengindikasikan kekuatan

merek di pasar dalam hal perilaku pembelian aktual konsumen, dan; (3) future

intention, yang didasarkan atas merek yang ingin digunakan atau dikonsumsi di

masa mendatang, yang menunjukkan kekuatan merek dalam mendorong

konsumen untuk berkomitmen atau bersikap loyal terhadap merek tersebut.

Berdasarkan hal ini maka merek Honda merupakan merek yang paling kuat atau

paling unggul di benak konsumen dibanding dengan pesaingnya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMAHAMAN PERSEPSI KONSUMEN ATAS 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR RODA 
3 PRODUKSI INDONESIA MEREK NOZOMI

MUHAMMAD AMIR ANSHORI



4

Dominasi pabrik Jepang tak menyurutkan nyali produsen asal Negeri Tirai

Bambu meramaikan pasar motor di Indonesia. Bahkan, diprediksi, sepeda motor

asal Cina bakal mampu menjadi pionir bagi pertumbuhan kendaraan roda tiga

yang beredar di Tanah Air.Strategi menduplikasi beberapa produk sepeda motor

berkelas dunia telah membuka peluang bagi pelaku bisnis otomotif asal Cina

menembus pasar lokal.

Maraknya motor roda tiga Cina yang ada di Indonesia, memicu persaingan

diantara Cina dengan Jepang, dimana Cina berhasil menciptakan motor dengan

roda tiga, yang merupakan alternatif baru kendaraan niaga yang telah terbukti

paling banyak dipakai di Indonesia. Ekonomis. tangguh dan serbaguna, sesuai

untuk berbagai macam kebutuhan usaha anda. Bentuk bak yang bervariasi dengan

cabin pengemudi untuk mengantisipasi hujan dan panas, memudahkan untuk

memilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu roda roda tiga sangat

diperlukan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, dimana

Usaha Mikro Kecil dan Menengah membutuhkan alat transportasi yang nyaman

dan efisien.

Keberadaan motor roda tiga yang masuk dalam kategori kendaraan niaga

sangat mendukung dunia bisnis sebagai alat transportasi yang memadai.Terutama

di kalangan pebisnis retail yang butuh transportasi yang efektif dan ekonomis.

Motor roda tiga menjadi alternatif pilihan bagi pebisnis sebab memiliki banyak

keuntungan. Selain bisa memuat banyak, biaya perawatannya mudah, bahan bakar

hemat, serta biaya administratif surat-suratnya cukup ringan, karena dikategorikan
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sebagai kendaraan roda dua pada umumnya. Jadi tidak perlu mengurus KIR

seperti mobil pick up.

Pasar motor niaga beroda tiga di Indonesia saat ini telah tumbuh pesat di

atas 40 % dengan penyerap utama sektor usaha kecil dan menengah (Antaranews,

2013). Hal ini tidak lepas dari tumbuhnya UKM dan munculnya varian baru dari

kendaraan bermotor roda tiga. Pertumbuhan kendaraan motor niaga tidak lepas

dari perkembangan bisnis usaha yang makin pesat dan dinamis, khususnya pelaku

UKM yang membuka peluang baru bagi penyedia kendaraan alternatif, yakni

kendaraan bermotor roda tiga. Pertumbuhan ekonomi yang membaik, berdampak

signifikan terhadap bisnis otomotis, termasuk kendaraan alternatif niaga non

mobil yang berharga lebih ekonomis dan fungsi yang efektif. Kendaraan bermotor

roda tiga menjawab kebutuhan transportasi angkutan barang murah, irit dan daya

angkut cukup banyak. Kementrian Perindustrian memprediksi, permintaan

kendaraan roda tiga bakal terus meningkat. Pada tahun 2013 kebutuhannya

mencapai 500.000 unit, sehingga diramalkan pertumbuhannya tahun berikutnya

mencapai 20%.

Kebutuhan motor roda tiga untuk UMKM yang semakin meningkat,

membuat persaingan antar produsen juga semakin ketat. Potensi bisnis penjualan

motor roda tiga juga semakin berkembang. Perkembangan permintaan yang cukup

tinggi dari segmen UMKM ini tidak menutup kemungkinan akan masuk

pabrikan motor roda tiga baru dan tidak hanya dari lima merek yang mendominasi

sekarang ini. Oleh karena itu, sejumlah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)

diantaranya PT Triangle Motorindo (merek Viar), PT Kaisar Motorindo (merek
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Kaisar), PT Asean Motor International (merek KTM), PT Nozomi Otomotif

Indonesia (merek Nozomi), dan PT Vivamas Qingqi Motor (Viva Motor) terus

berlomba mengerahkan upaya agar bisa memberikan yang terbaik kepada

pengguna produknya.

Motor roda tiga yang dilengkap bak sekarang ini menjadi pilihan pas buat

usaha. Jarak tempuh pendek untuk mengangkut barang dagangan, tidak perlu

menggunakan mobil pick up. Perbandingan harga antara roda tiga dan mobil pick

up juga jauh sekali. Motor roda tiga keluaran tahun terbaru berada di kisaran

harga Rp. 20 juta-an, sedangkan mobil pick up bekas dengan tahun paling baru

berada di kisaran harga Rp. 60 juta-an, perbedaannya masih tiga kali lipat,

sehingga banyak UKM lebih memilih motor roda tiga daripada mobil pick up.

Motor roda tiga juga lebih aman untuk mengangkut barang yang jumlahnya tidak

begitu banyak. Bodi kecil, gampang keluar masuk jalan kecil. Apalagi saat ini

juga telah dilengkapi dengan suspensi sehingga lebih nyaman dikendarai.

Pertumbuhan bisnis pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

yang semakin pesat berdampak signifikan terhadap penjualan motor niaga.

Penjualan motor niaga roda tiga terus melesat setiap tahunnya. Kondisi ini

berusaha dimanfaatkan oleh PT. Nozomi Otomotif Indonesia yang juga

memproduksi jenis motor niaga roda tiga. PT. Nozomi Otomotif Indonesia adalah

perusahaan yang bergerak dalam bisnis otomotif sejak tahun 2003 yang

memproduksi motor niaga roda tiga. Perusahaan berafiliasi dengan principle yang

memiliki pengalaman, terpercaya dan reputasi terbaik serta memiliki sertifikat

ISO 9001:2008. Ini mencerminkan akan menjadi sebuah perusahaan nasional
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yang mampu memasarkan produknya dengan kualitas internasional. Segmentasi

motor Nozomi adalah para wirausahawan, perusahaan, distributor ataupun instansi

pemerintah. Target utama penjualan adalah para UKM kelas menengah, pedagang

dan usahawan. Motor Nozomi memiliki positioning sebagai kendaraan motor roda

tiga yang membantu kelancaran kegiatan distribusi dan usaha. Selain itu visi

utama PT. Nozomi Otomotif Indonesia adalah menjadikan Nozomi sebagai merek

terkemuka di bidang sarana transportasi bagi usaha menengah kecil, dalam

logistik, industri pertanian dan perkebunan di Indonesia. Untuk memenuhi

permintaan yang semakin meningkat, pabrik pertama Nozomi Otomotif Indonesia

(NOI) didirikan di Cikupa, Subang Jawa Barat. Luas lahan pabrik sebesar 10 Ha

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas produksi. Saat ini pabrik PT

NOI memproduksi lebih dari 15.000 unit per tahun. Sampai sekarang, Nozomi

telah memiliki lebih dari 300 jaringan penjualan berstandar 3s (Sales, Service dan

Spare Part).

Nozomi hadir untuk memberi solusi akan kebutuhan sarana transportasi

yang efisien dan efektif yang belum terpenuhi serta mendukung pengembangan

ekonomi sector riil, usaha UKM yang mendapat perhatian dan dukungan

pemerintah serta perbankan. Nozomi berafiliasi dengan Principle yang memiliki

pengalaman terpercaya dan reputasi baik serta memiliki sertifikat ISO yang

mencerminkan bahwa perusahaan ini mampu memasarkan produk dengan kualitas

Internasional. Saat ini, produk Nozomi bisa didapatkan di toko dealer, instansi

pemerintah, koperasi, modern channel dan showroom. Jaringan Nozomi sangat

luas, dari ibukota ke kota kecamatan, sehingga dapat mendukung kerjasama yang
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baik dan memenuhi kebutuhan sarana pengangkutan banyak bidang dan

transportasi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu salah satu kelebihan motor

Nozomi adalah sistem pendingin mesinnya yang menggunakan water cooler.

Teknologi ini berbeda dengan kebanyakan pendingin mesin yang menggunakan

radiator. Selain itu, motor niaga Nozomi memiliki lantai dan dinding bak yang

terbuat dari plat setebal 2,5 mm yang anti karat, karena dicat dengan sistem

electrocoating. Motor Nozomi juga punyai gigi mundur sehingga tidak perlu repot

kalau akan parkir. Beberapa varian produk Nozomi dapat dilihat pada Gambar 1.1

berikut ini.

Gambar 1.1

Beberapa Varian Produk Motor Nozomi
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PT. NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA mengutamakan kepuasan

konsumen dengan layanan purna jual yang didukung tenaga mekanik berkualitas

dengan pelatihan secara rutin dan berkala bertujuan untuk melatih cara

penggunaan dan perawatan produk Nozomi kepada konsumen. Di setiap proses

dalam operasi bisnis, Nozomi selalu mementingkan analisa yang kritikal agar

mendapatkan hasil yang paling optimal. Tujuan akhir Nozomi adalah untuk

memberikan konsumen Nozomi produk berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pada Tabel 1.3. berikut ditunjukkan data penjualan motor Nozomi selama

bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014.

Tabel 1.3.
Penjualan Motor Nozomi Januari – Juni Tahun 2014

Sumber: Data Intern Perusahaan

Pada Tabel 1.3. nampak bahwa total penjualan motor Nozomi cukup

tinggi, yaitu sebesar 7.374 unit. Namun masih terdapat fluktuasi dalam

penjualannya tiap bulan, bahkan cenderung ada kecenderungan penurunan dengan

rata-rata penurunan sebesar 4,99% selama bulan Januari sampai dengan Juni

2014. Pada bulan Pebruari, Maret, Mei dan Juni semua penjualan mengalami

penurunan dibanding bulan sebelumnya, hanya pada bulan April penjualan

Bulan Penjualan Fluktuasi

Januari 1.453 -

Pebruari 1.329 -8,53%

Maret 1.115 -16,10%

April 1.278 14,62%

Mei 1.109 -13,22%

Juni 1.090 -1,71%

Total 7.374

Rata-Rata -4.99%
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mengalami sedikit peningkatan dibanding bulan Maret. Hal ini menunjukkan

bahwa perusahaan masih perlu memahami perilaku konsumen lebih baik agar

dapat meningkatkan penjualannya lebih baik, dan brand Nozomi dikenal lebih

luas oleh konsumen.

Dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat, para pemasar perlu

mengetahui tujuan perusahaan, dan selanjutnya akan menentukan beberapa

segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dapat dilakukan menurut pasar konsumen,

di mana pasar konsumen ini dapat diuraikan lagi menjadi tiga, yaitu: segmentasi

pasar menurut demografi, segmentasi pasar berdasarkan geografi, dan segmentasi

pasar berdasarkan perilaku beli konsumen.

Dari ketiga dasar segmentasi pasar di atas akan diteliti segmentasi pasar

berdasarkan perilaku beli konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009) perilaku

konsumen di pengaruhi oleh empat faktor budaya, yaitu: budaya, sosial, pribadi,

dan psikologis. Selanjutnya dari keempat faktor tersebut dapat dirinci menjadi

beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari: motivasi, persepsi,

belajar, kepercayaan dan sikap.

Jadi dengan memahamiperilaku konsumen diharapkan dapat menentukan

apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang terhadap produk motor roda 3

merek tertentu (NOZOMI), berarti konsumen itu mau menerima atau merasa

senang terhadap produk motor roda 3, sehingga bila produk tersebut ditawarkan

kepada konsumen, kemungkinan besar akan dibeli oleh konsumen tersebut.

Hal ini juga berlaku untuk UMKM, dimana para UMKM untuk lebih

kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran. Seperti kita ketahui
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bersama, strategi pemasaran sering kali diibaratkan sebagai jantung kehidupan

sebuah usaha. Karenanya saat ini para pelaku UKM harus bisa jeli dan teliti dalam

menciptakan strategi pemasaran di tengah ketatnya persaingan pasar, dalam hal ini

untuk membeli produk motor roda 3 untuk kegiatan operasionalnya.

Perilaku konsumen dalam membeli produk motor roda 3 juga akan

dipengaruhi oleh variabel norma subyektif. Jadi konsumen dalam hal ini perlu:

mencari informasi, mengevaluasi alternatif, memilih salah satu alternatif,

kemudian membeli (Engel et al., 2004). Untuk mengenal kebutuhan dan

keinginan konsumen pada pasar sasaran untuk produk motor roda 3, perlu

dilakukan penelitian mengenai perilaku konsumen.

Dalam memahami perilaku konsumen banyak faktor yang

mempengaruhinya. Salah satu faktor yang penting untuk mengetahui perilaku

konsumen adalah dengan memahami faktor psikologis dari konsumen, yaitu sikap

konsumen, dengan demikian apabila sikap konsumen dapat didefenisikan dengan

baik dan selanjutnya mengetahui minatnya maka perilaku konsumen akan dapat

dipredikasi. Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk melakukan suatu

penelitian dengan judul “Pemahaman Pengambilan Keputusan Pembelian

Konsumen Motor Roda 3 Produksi Indonesia Merek Nozomi.”
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka riset dilakukan

untuk mengeksplorasi bagaimana pengambilan keputusan pembelian konsumen

motor roda 3 produksi Indonesia merek Nozomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka dapat diketahui

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi konsumen sehingga memutuskan untuk memilih motor

roda tiga merek Nozomi.

2. Untuk merumuskan strategi pemasaran bagi motor roda 3 merek Nozomi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan di

atas, manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Bagi pihak perusahaan hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh perusahaan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang

berkaitan dengan penjualan motor roda tiga.

b. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, hasil penelitian ini

sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat memperkaya koleksi

perpustakaan, serta mungkin akan bermanfaat bagi mahasiswa yang akan
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melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa akan datang yang dapat

dijadikan sebagai salah satu bahan pembanding.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan

penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang

digunakan sebagai acuan untuk pemecahan masalah.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tehnik analisis penelitian kualitatif,

karakteristik informan, kisi- kisi wawancara, dan validasi penelitian

kualitatif.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian,

deskripsi data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan hasil analisis dan saran-saran yang

merupakan sumbangan pikiran yang diperoleh berdasarkan hasil

penelitian.
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