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KONSUMEN PENGGUNA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA  

DI BANDAR LAMPUNG 
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Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan 

suatu merek, nama, dan simbolnya yang dapat menambah atau mengurangi nilai 

yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para 

pelanggan perusahan, dengan adanya ekuitas merek konsumen yang merasa 

senang dan puas akan melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk, yang 

disebut loyal terhadap produk yang disukainya. Honda merupakan top brand 

sepeda motor di Indonesia yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor (AHM) 

yaitu pelopor industri sepeda motor di Indonesia. 

 

Honda mengalami penurunan penjualan di tahun 2009, lebih rendah dibanding 

tahun 2008, tetapi Honda masih menguasai pangsa pasar. Perumusan masalah 

penelitian adalah apakah dimensi ekuitas merek berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen pengguna sepeda motor merek Honda di Bandar Lampung. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh dimensi ekuitas merek terhadap loyalitas 

konsumen pengguna sepeda motor merek Honda di Bandar Lampung. 

 

Hipotesis yang dirumuskan: Dimensi Ekuitas Merek (X) berpengaruh terhadap 

Loyalitas Konsumen (Y) pengguna sepeda motor merek Honda di Bandar 

Lampung. Pengujian hipotesis menggunakan analisis kuantitatif dengan model 

regresi linear berganda, uji f dan uji t, serta analisis kualitatif melalui pendekatan 

deskriptif. 

 

Hasil analisis disimpulkan bahwa “Dimensi Variabel Ekuitas Merek (X): 

Kesadaran Merek (X1), Persepsi Kualitas (X2), Asosiasi Merek (X3), dan Aset 

Merek Lainnya (X4) berpengaruh terhadap loyalitas konsumen (Y) Pengguna 

Sepeda Motor Merek Honda di Bandar Lampung”. Kesimpulan tersebut 

didasarkan pada beberapa hasil uji, yang pertama uji regresi didapat R
2
 = 0.647, 

kedua uji F di peroleh F hitung > F tabel yaitu (43,486 > 2,47), ketiga uji t 

diketahui semua dimensi variabel (X) nilai t hitung-nya lebih besar daripada t 

tabel, yaitu >1,985, dan dimensi variabel (X) yang memiliki pengaruh terbesar 

terhadap variabel (Y) adalah Asosiasi Merek (X3), dan yang memiliki pengaruh 

terendah adalah Persepsi Kualitas (X2). 

 

Kata Kunci : Dimensi Ekuitas Merek, Loyalitas Konsumen, Honda. 


