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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Meningkatnya perkembangan suatu industri motor roda dua  

menyebabkan meningkatnya jumlah produksi yang sejenis dengan beberapa 

macam merek di pasar. Di dalam situasi persaingan yang ketat ditandai dengan 

banyaknya merek yang dapat dipilih oleh konsumen, sehingga merek menjadi 

penting karena merek merupakan representasi nilai lebih yang dapat ditawarkan 

sebuah suatu produk kepada konsumen.  

 Banyaknya produk motor roda dua dengan berbagai varian merek, 

menyebabkan konsumen cukup kritis dalam menentukan pembelian. Bagi 

konsumen, yang dikerluarkan baik bersifat material maupun non material harus 

berbanding lurus dengan nilai yang diharapkan sehingga menghasilkan suatu 

kepuasan. Kepuasan merupakan variabel yang berhubungan antara kualitas 

pelayanan dengan loyalitas pelanggan sehingga kebanyakan pelanggan yang 

puas akan memberikan loyalitas bagi perusahaan. Kepuasan merupakan 

penyebab utama timbulnya suatu loyalitas. Terjadinya loyalitas dikarenakan 

adanya pengaruh kepuasan produk tersebut di samping adanya suatu kualitas 

produk. 

 Meraih loyalitas dari pelanggan melalui kepuasan pelanggan kepada 

suatu merek bukanlah hal mudah bagi suatu perusahaan. Loyalitas menunjukkan 

kecenderungan pelanggan untuk menggunakan suatu merek tertentu dengan 

tingkat konsistensi yang tinggi. Meraih loyalitas dari pelanggan merupakan tujuan 

utama dari pemasaran suatu perusahaan.  
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 Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai 

loyalitas adalah dengan membentuk komunitas merek. Komunitas merek 

merupakan kelompok yang dapat menarik perhatian pelanggan yang kemudian 

membantu perusahaan untuk menjalin suatu hubungan dengan pelanggannya.

 Harley Davidson merupakan salah satu merek sepeda motor yang ikut 

dalam persaingan di dalam pasar sepeda motor di Indonesia. Sepeda motor ini 

mempunyai market konsumen menegah ke atas. Konsumen yang membeli 

sepeda motor ini bukanlah konsumen yang menggunakan sepeda motor tersebut 

atas dasar fungsinya sebagai suatu alat transportasi melainkan lebih untuk 

memenuhi gaya hidup suatu konsumen. Sepeda motor Harley Davidson 

diproduksi oleh Harley Davidson Motorcycle Company (HDMC) yang didirikan di 

Milwaukee, Amerika Serikat pada tahun 1903. Di Indonesia, Harley Davidson 

mulai dikenal oleh masyarakat sejak tahun 1950-an. Peran media massa seperti 

surat kabar dan majalah pada saat itu cukup besar dalam memperkenalkan 

sepeda motor HD. Akhirnya, pada tahun 1997, HDMC resmi membuka kantor 

perwakilan pertamanya di Indonesia melalui PT. Mabua Harley Davidson. Harley 

Davidson memiliki slogan “We fulfill dreams through the experiences of 

motorcycling, by providing to motorcyclists and to the general public an 

expanding line of motorcycles and branded products and services in selected 

market segments.” Yang dapat diartikan sebagai “Kami memenuhi impian melalui 

pengalaman berkendara sepeda motor dengan menyediakan bagi para 

pengendara dan masyarakat umum hasil pengembangan sepeda motor yang 

mutakhir, produk, dan layanan berkualitas yang tersedia untuk segmen pasar 

eksklusif.” Slogan tersebut mendeskripsikan betapa tingginya kualitas produk dan 
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pelayanan yang ditawarkan oleh Harley Davidson hingga mampu memenuhi 

segala impian dalam mengendarai sepeda motor Harley Davidson. 

 Kekuatan komunitas merek Harley Davidson berkontribusi cukup tinggi 

terhadap penjualan motor Harley Davidson. Pada tahun 2007 penjualan motor 

Harley Davidson di Indonesia naik sebesar 25 persen tiap tahunnya. Tertinggi 

dibandingkan dengan ATPM motor 500cc ke atas lainnya, dengan komposisi 40 

persen pembelian oleh konsumen lama dan 60 persen pembelian oleh 

konsumen baru. Mulai pada tahun 2014 penjualan motor Harley Davidson 

menurun drastis yang disebabkan karena kenaikan harga motor yang hampir 100 

persen dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di Indonesia. Sehingga banyak 

komunitas yang lebih memilih motor Harley Davidson yang tidak resmi (tidak ada 

surat resmi) dimana harganya lebih murah hampir 50 persen. 

 Menurut Rahmat (2011), Harley Davidson bukan hanya sekedar motor 

berbobot 400 kilogram. Harley Davidson bukan pula sekedar motor yang 

memudahkan penggunanya untuk berpergian ke suatu tempat. Harley Davidson 

bukan juga sekedar motor gagah yang menjadi suatu simbol prestise bagi 

pemiliknya. Aktifitas kehidupan konsumen Harley Davidson sangat sulit 

dilepaskan dari motor tersebut.  

 Oleh karena itu, pada tahun 2012 peneliti berpikir untuk membuka usaha 

online yang behubungan dengan Harley Davidson. Pada saat itu peneliti melihat 

pedagang yang menjual accessories Harley Davidson masih sedikit. Sehingga 

peneliti membuka usaha online dengan nama Republic Harley. Dimana Republic 

Harley lebih banyak menjual accessories aftermarket, seperti Roland Sands 

Design, Performance Machine, Kuryakyn, Arlen Ness, dan lain-lain. Selain itu 

peneliti sudah membandingkan harga beberapa accessories yang dijual oleh 
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pedagang lain seperti Mabua, Kampoeng Moge, Moge Parts, World of Chrome. 

Dari situ peneliti yakin akan sukses karena margin keuntungan yang didapat 

sangatlah menggiurkan. 

 Pemilik atau pengguna sepeda motor Harley Davidson umumnya 

seringkali mengadakan pertemuan antar sesama pemilik Harley Davidson. 

Fenomena seperti itu juga dapat diamati di Jawa Timur khususnya di kota 

Surabaya yang merupakan wilayah di Jawa Timur yang banyak dihuni oleh 

masyarakat kelas ekonomi atas yang mampu mebeli Harley Davidson. Dari situ 

peneliti masuk ke beberapa komunitas yang ada di Surabaya untuk 

memperkenalkan diri dan menawarkan beberapa accessories Harley Davidson. 

Peneliti juga meyakinkan bahwa barang dijual adalah produk asli sehingga tidak 

perlu jauh-jauh lagi untuk membeli accessories Harley Davidson. Sebelumnya 

banyak komunitas Harley yang membeli accessories Harley di Jakarta, Bandung, 

Cirebon, Semarang, dan sebagainya. Peneliti juga meyakinkan bahwa harga 

barang di Republic Harley juga mampu bersaing dengan para pedagang lainnya. 

Di Tabel 1.1 adalah perbandingan beberapa harga jual Republic Harley dengan 

beberapa penjual lainnya. 

 

Tabel 1.1. Perbandingan Harga Jual Accessories 

No Nama Barang Harga Repulic 
Harley (Rp) 

Harga Mabua 
(Rp) 

1 Super Tuner 6.700.000 9.743.000 

2 Dresser Dual 7.500.000 10.850.000 

Sumber: Data Diolah, 2016 
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 Dari beberapa konsumen peneliti ada beberapa yang sering malukan 

repeat order salah satunya adalah sesama pedagang accessories Harley yang 

tidak bisa mendatangkan accessories secara langsung dari Amerika. Adapula 

yang melakukan repeat order adalah orang suka ganti motor dan adapula yang 

membeli accessories secara bertahap. 

 

Tabel 1.2. Daftar Konsumen yang Selalu Melakukan Repeat Order 

No Nama Konsumen Keterangan 

1 Coksapta Pedagang di Bali 

2 Hadi Pepenk Pedagang di Bali 

3 Jeffry Tagore Konsumen yang hobi ganti motor 

4 Dokter Edwin Konsumen yang membeli accessories secara 

bertahap 

 Sumber: Data Diolah, 2016 

Salah satu yang membuat mereka selalu membeli di Republic Harley 

adalah barang yang dijual oleh Republic Harley adalah barang asli yang 

langsung didatangkan dari Amerika bukan dari China. Pada saat ini banyak 

emitasi yang beredar di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah. Oleh 

karena itu peneliti meyakinkan bahwa kualitas yang didapat dengan membeli 

barang yang asli jauh lebih bagus dibandingkan dengan barang palsu dan 

bangga memakai barang yang asli adalah kebanggaan tersendiri. Tentunya 

dengan harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan dengan pedagang yang 

lainnya. 
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Peneliti melakukan survey kepada pelanggan Republic Harley tentang 

kepuasan mereka dalam berbelanja dan tetap menjadi pelanggan setia Republic 

Harley. 

Tabel 1.3. Hasil Survey Alasan Menjadi Pelanggan Setia Republic Harley 

No Nama Pelanggan Alasan Kesimpulan 

1 Coksapta Kenal dekat dan bisa saling 

tukar pikiran. 

Komunitas Merek 

2 Hadi Pepeng Bisa saling tukar pikiran 

dan sudah menjadi 

langganan sejak lama. 

Komunitas Merek dan 

Loyalitas Merek 

3 Jeffry Tagore Teman baik. Komunitas Merek 

4 Vecky Bisa saling tukar pikiran 

dan saling memberi 

masukan. 

Komunitas Merek 

5 Tommy Halianto Teman dekat. Komunitas Merek 

Sumber: Data Diolah, 2016 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang berkaitan 

dengan fenomena perilaku pengguna sepeda motor Harley Davidson di Kota 

Surabaya dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh komunitas merek terhadap loyalitas merek? 

2. Apakah ada pegaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek? 

3. Apakah ada pengaruh antara komunitas merek dan kepercayaan merek 

secara simultan terhadap loyalitas merek? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penlitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh komunitas merek terhadap loyalitas merek. 

2. Untuk menguji pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek. 

3. Untuk menguji pengaruh antara komunitas merek dan kepercayaan 

merek berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas merek. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi 

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan bukti empiris bidang 

menajemen pemasaran, khususnya mengenai hubungan antara 

komunitas merek, kepercayan merek, dan loyalitas merek yang 

diaplikasikan pada kelompok pengendara motor Harley Davidson. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki sebuah manfaat tidak hanya bagi 

peneliti, tetapi juga bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu 

diharapkan mampu memberikan gambaran tentang perilaku 

pengguna motor Harley Davidson khususnya tentang komunitas 

merek, kepuasan merek, dan loyalitas merek. Informasi ini akan 

manjadi masukan atau bahkan menjadi bahan pertimbangan bagi 

para distributor Harley Davidson dan pedagang accessories Harley 
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Davidson di Indonesia dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya 

dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan loyalitas merek 

para pengendara sepeda motor tersebut. 


