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BAB II 

PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING 

 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai objek penelitian. Objek dari penelitian ini 

adalah Mio J sebagai produk dari Yamaha Indonesia. PT. YIMM selaku Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) Yamaha di Indonesia merupakan pihak yang berwenang atas 

produk Yamaha roda dua di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas juga mengenai JKT48 

sebagai celebrity endorser yang dipilih oleh Yamaha Indonesia sebagai celebrity 

endorser Mio J.  

2.1. Sejarah Singkat PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) berdiri secara resmi pada tanggal 6 

Juli 1974. PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memproduksi sepeda motor 

beserta suku cadangnya. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing awalnya berlokasi di 

Pulo Gadung, Jakarta Timur dan kemudian menambah lokasi baru untuk menunjang 

operasional serta kegiatan produksi di Karawang, Jawa Barat. Sejak awal, pabrik sepeda 

motor Yamaha menjalankan kegiatan operasinya pada tahun 1969 di Indonesia sebagai 

pabrik perakitan yang semua komponennya diimpor dari Jepang dan dilakukan secara 

manual dengan jumlah tenaga yang relatif sedikit dengan produksi rata-rata sepuluh unit 

per hari. Sekarang ini, pabrik PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing didukung 

oleh sekitar dua ribu karyawan dan memproduksi sendiri serta mengekspor produknya 

ke beberapa negara seperti Jepang, Thailand, China, dan Malaysia.  

Pada tahun 1990, dalam rangka memperkuat dan memperlancar kegiatan usaha 

maka PT. YIMM bergabung dengan beberapa perusahaan lain, yaitu PT. Adiasa IIC, PT. 
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Yamaha Harapan, PT. Sakti Cipta Logam Sakti, dan PT. Harapan Motor Sakti (PT. 

Karya Bakti). Pada dasarnya PT YIMM merupakan perusahaan modal asing (PMA) 

dengan modal sebesar US$. 61.800.00, dana investasi ini 85% berasal dari Yamaha 

Motor Co., Ltd dan 15% berasal dari Mitsui & Co., Ltd.  

Berikut ini beberapa macam sepeda motor yang dirakit di Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing : Mio series (Mio J, Mio GT), Soul GT, X-Ride, Xeon, Jupiter 

series (Jupiter Z, Jupiter MX), Vega Z, Force 1, Vixion, Byson, Scorpio. Terdapat 60 

pabrik Yamaha Motor Corp di seluruh dunia yang tersebar di 35 negara, pabrik di 

Indonesia diharapkan mampu memainkan peranan utama sebagai profit-center di 

kawasan Asia.  

Kiprah merek Yamaha mencapai puncaknya di Indonesia ketika pada bulan 

agustus 2009, Yamaha berhasil mengalahkan angka penjualan kumulatif tahunan Honda. 

Dengan selisih sebanyak 1444 unit, Yamaha mencatatkan sejarah dengan berhasil 

menggeser Honda yang selama ini selalu memimpin angka penjualan sepeda motor di 

Indonesia. 

2.2. Visi dan Misi PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

Visi dan misi merupakan sebuah landasan atau pegangan bagi sebuah perusahaan. 

Karena visi dan misi dari sebuah perusahaan menunjukan budaya kerja perusahaan, serta 

tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.  

Melalui visi dan misi perusahaan, khalayak dapat mengetahui tentang sebuah 

perusahaan secara garis besar, oleh sebab itu visi dan misi misi dapat disebut sebagai 

sebuah elemen yang penting dalam perusahaan.  
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2.2.1. Visi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

1) Untuk menciptakan masyarakat Yamaha yang sejahtera dan loyal dan mencapai 

perkembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, dengan memberikan pengalaman 

yang menyenangkan bagi pelanggan dan mudah diakses terhadap pelayanan dan 

produk yang berstandar kualitas dunia, dengan mempergunakan sumber daya 

manusia yang handal, serta menggunakan teknologi terdepan yang tepat guna dan 

system bisnis yang berfokus kepada pelanggan 

2) Untuk menjadi produsen sepeda motor yang paling depan di Indonesia 

2.2.2. Misi PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

1)  Menyediakan produk yang bermutu tinggi, produk yang inovatif dengan harga yang 

terjangkau dan merupakan pilihan daripada pelanggan 

2) Akan senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, teknologi, dan proses 

teknologi 
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2.3. Logo dan Tagline Yamaha Indonesia 

 

Pada hari jumat tanggal 25 januari 2014, PT. YIMM secara resmi meluncurkan desain 

baru untuk tagline korporat Yamaha Indonesia. Peluncuran logo baru ini dihadiri oleh 

dua pembalap andalan Yamaha di ajang MotoGP yaitu Jorge Lorenzo dan Valentino 

Rossi. Logo baru Yamaha Indonesia memiliki arti sebagai berikut :  

1) Warna biru pada tulisan “Semakin Di Depan” melambangkan warna kebanggan 

Yamaha di ajang balap sepeda motor paling bergengsi di dunia, MotoGP. 

Penggunaan warna ini mencerminkan semangat untuk melakukan eksplorasi 

Gambar 2.1 Perubahan Logo Yamaha Indonesia 
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teknologi otomotif dan mengekspresikan kepercayaan diri dan pemikiran yang jernih 

dalam menghadapi tantangan.  

2) Warna merah menunjukan semangat, keberanian, kehangatan dan energi untuk selalu 

menjadi yang terdepan. 

3) Gradasi warna mencerminkan passion dan excitement saat menjalani tahap proses 

untuk mencapai hasil maksimal. 

4) Bentuk huruf didesain untuk merefleksikan karakter Yamaha yang ingin ditonjolkan, 

yaitu Sporty dalam setiap penampilan dan performa, Inovatif dalam setiap aktifitas, 

Trendi untuk selalu memimpin tren dalam kompetisi. 

Huruf A berwarna merah memiliki arti sebagai berikut :  

1) Affirmative yang berarti selalu berfikir sebagai pemenang. 

2) Aspiration yang berarti selalu memiliki cita-cita dan standar kualitas tinggi. 

3) Action yang berarti selalu berjuang bersama-sama dengan arah tujuan sama secara 

persistent dan fokus. 

4) Achievement yang berarti selalu percaya bahwa kita bisa mencapai kesuksesan dan 

melewati rintangan. 

Desain huruf dengan garis desain yang mengarah ke atas mencerminkan bahwa 

keluarga besar Yamaha selalu bergerak maju dengan visi yang searah, berjuang 

bersama-sama untuk membangun diri dan Yamaha agar menjadi Semakin di Depan. 

Desain logo ini mencerminkan semangat baru dari seluruh keluarga besar Yamaha : 

konsumen, komunitas, fans, karyawan dan Yamaha.   

 

 

 
 



38 
 

2.4. Perkembangan Yamaha Mio Series 

 

Gambar 2.2 Logo Peringatan 10 Tahun Yamaha Mio 
Kemunculan pertama Yamaha Mio di Indonesia terjadi pada tahun 2003. Yamaha Mio 

yang hadir dengan tagline “Wanita Jangan Mau Ketinggalan” pada awalnya mengincar 

kaum wanita sebagai segmen pasarnya, hal ini dikarenakan Yamaha Mio menawarkan 

kemudahan berkendara yang tidak ditemui pada jenis sepeda motor yang sudah ada 

sebelumnya. Yamaha Mio membidik kaum wanita sebagai segmen pasarnya, pleh sebab 

itu Yamaha Mio menggandeng Yayasan Putri Indonesia dalam kegiatan promosinya, 

salah satu kegiatan promosi yang pernah dilakukan yaitu mengundang Miss Universe 

untuk datang ke Indonesia untuk mensosialisasikan kampanye safety riding bersama 

artis Tessa Kaunang yang saat itu menjadi celebrity endorser Yamaha Mio.  

Yamaha Mio yang awalnya ditujukan bagi kaum wanita, ternyata tidak hanya 

menarik bagi kaum wanita namun juga mendapat respon yang positif dari kaum pria. 

Hal ini dikarenakan Yamaha Mio menawarkan cara baru berkendara yang praktis, hanya 

perlu gas dan rem tanpa perlu memindah gigi persneling. Melihat moment ini, PT. 

YIMM bergerak cepat dengan meluncurkan Yamaha Mio Sporty, yang merupakan 
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minor change dari Yamaha Mio berupa penggunaan stripping dan grafis yang lebih 

berani agar Yamaha Mio Sporty terkesan lebih maskulin. PT. YIMM merasa Yamaha 

Mio Sporty belum cukup maskulin untuk kaum pria, maka PT. YIMM meluncurkan 

Yamaha Mio Soul. Berbeda dengan Yamaha Mio Sporty yang hanya merupakan minor 

change dari Yamaha Mio, Yamaha Mio Soul yang memiliki tagline “Free Your Soul” 

membawa bentuk yang benar-benar baru dan berbeda. Dimensi bodi yang lebih besar 

dan kekar dibandingkan dengan Yamaha Mio Sporty mengisyaratkan bahwa Yamaha 

Mio Soul benar-benar ditujukan bagi kaum pria yang maskulin. 

Sembilan tahun setelah kemunculan varian pertamanya, PT. YIMM mencoba 

menciptakan sebuah genre baru dengan meluncurkan sebuah sepeda motor matic retro 

yang bernama Yamaha Mio Fino. Yamaha Mio Fino memiliki aura retro yang 

fashionable dan modern, merupakan jawaban PT. YIMM atas kebutuhan para 

pengendara yang ingin berkendara dengan bergaya.  

Untuk menghindari kejenuhan pasar, pada tahun 2012 PT. YIMM meluncurkan 

varian yang disebut sebagai generasi baru Yamaha Mio, yaitu Yamaha Mio J. Yamaha 

Mio J hadir dengan perubahan total, tidak hanya di sektor bodi namun juga sektor mesin. 

Yamaha Mio J menggunakan sistem bahan bakar injeksi dengan teknologi YMJET-FI 

yang diklaim lebih irit bahan bakar sebanyak 30% dari Yamaha Mio generasi 

sebelumnya yang masih menggunakan sistem bahan bakar karburator. Kemunculan 

Yamaha Mio J merupakan pertanda bahwa Yamaha Mio generasi sebelumnya memasuki 

fase discontinue atau tidak lagi diproduksi, sehingga diharapkan Yamaha Mio J mampu 

mencatat prestasi gemilang seperti yang ditorehkan oleh generasi pendahulunya.  
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2.5. JKT48 sebagai Celebrity Endorser Yamaha Mio J 

 

 

 

 

 

 

Yamaha Mio J dengan tagline “1000% Joyful!!! Mio J” menggandeng idol grup 

JKT48 sebagai celebrity endorser. Yamaha Mio J sebagai penerus generasi skuter matic 

Yamaha Mio yang menjadi fenomena dalam industi roda dua Indonesia, Yamaha Mio J 

yang dijadikan sebegai generasi penerus dari Yamaha Mio seketika menjadi salah satu 

produk unggulan dari PT. YIMM dan produk ini merupakan produk dengan penjualan 

tertinggi dari jajaran produk PT. YIMM di Indonesia, karena angka penjualan Yamaha 

Mio J merupakan sepertiga dari total jumlah penjualan Yamaha pada kategori matik di 

tahun 2012-2013 (Ian: 2013). 

JKT48 sendiri merupakan sister group dari AKB48. Sejak awal kemunculannya di 

Indonesia pada akhir tahun 2011, JKT48 generasi pertama menghasilkan 24 member, 

generasi kedua menghasilkan 31 member, kedua generasi ini dibagi kedalam dua tim 

yaitu tim J untuk generasi pertama dan tim KIII untuk generasi kedua. Seperti AKB48, 

JKT48 mengusung konsep “idol you can meet every day” membuat JKT48 ini berbeda 

dengan group yang sudah lebih dulu ada seperti 7icon ataupun Cherrybelle. JKT48 juga 

memiliki “Golden Rules” yang berisi peraturan-peraturan yang jika dilanggar akan 

Gambar 2.3 Logo JKT48 
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berakibat pada pemberhentian member yang melakukan pelanggaran. Golden Rules 

tersebut berbunyi sebagai berikut:  

1) Dilarang merokok dan minum-minuman keras 

2) Dilarang berpacaran 

3) Dilarang ke diskotik 

4) Jika bepergian harus didampingi pengawal/wali 

5) Tidak boleh memberikan tanda tangan di sembarang tempat 

6) Pendidikan merupakan hal yang utama 

7) Dilarang memakai pakaian mencolok dan make up tebal 

JKT48 memiliki sebuah theater dimana para penggemar bisa menyaksikan 

penampilan JKT48 kapanpun mereka mau, karena theater ini buka setiap hari. Di theater 

ini, JKT48 menampilkan setlist yang berisikan beberapa lagu yang disesuaikan dengan 

tema setlist tersebut. Pada awal kemunculannya theater JKT48 bersifat sementara dan 

berpindah-pindah. Theater pertama JKT48 terletak di Nyi Ageng Serang Kuningan, 

theater kedua berlokasi di Pasaraya Grande Blok M, di dua lokasi theater pertama ini 

JKT48 melakukan show sebanyak empat kali dalam sebulan, hingga akhirnya JKT48 

memiliki theater permanen yang berlokasi di f(x) Lifestyle Center Jakarta, yang 

menampilkan dua hingga tiga show setiap harinya.  

Konsep yang berbeda ini menjadikan JKT48 sebuah fenomena di Indonesia. 

JKT48 memiliki acara televisinya sendiri yaitu JKT48 School, JKT48 Mission, dan 

JKT48 Story. Tercatat sejak awal kemunculannya, JKT48 sudah membintangi berbagai 

iklan dan menjadi endorser berbagai produk antara lain Pocari Sweat, Rakuten, Yamaha 

Mio J, Laurier, Biore, Pocky, Honda Brio Satya, Oxy, Lip Ice, Charm, dan IM3. 
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Dua tahun sejak kemunculannya, JKT48 sudah menghasilkan satu full album, 

enam single, empat dvd, dua photobook JKT48, dan tiga photobook member (Melody, 

Veranda, Nabilah). Dalam menjual produknya (CD, DVD, photobook) selain 

menggunakan cara konvensional, JKT48 menggunakan cara direct selling dimana para 

member berpartisipasi langsung dalam menjual CD, DVD, maupun photobook, sehingga 

ketika para penggemar membeli merchandise JKT48, mereka dilayani langsung oleh 

member JKT48. Cara ini terbukti efektif karena pada setiap event direct selling yang 

dilakukan selalu ramai. Event direct selling ini dilakukan tidak hanya di Jakarta, tapi 

juga berbagai kota lain di Indonesia, sehingga para penggemar di kota-kota lain dapat 

bertatap muka langsung dengan member JKT48. 

JKT48 juga secara rutin mengadakan Handshake event, Twoshot event dan OFC 

event. Handshake event merupakan momen dimana para penggemar bisa berjabat tangan 

dan mengobrol dengan para member. Syarat untuk mengikuti event ini adalah para 

penggemar harus membawa Handshake ticket yang bisa didapatkan dengan membeli 

CD, DVD maupun photobook JKT48. Setiap tiket berlaku untuk satu kali handshake 

selama sepuluh detik, sehingga tidak heran ada seorang penggemar yang rela membeli 

banyak CD ataupun DVD hanya untuk mendapat banyak tiket agar bisa mengobrol lebih 

lama bersama member yang disukainya. Twoshot event merupakan acara dimana para 

penggemar bisa berfoto berdua dengan member yang diidolakannya, sedangkan OFC 

event merupakan acara yang dikhususkan bagi anggota Official Fans Club JKT48, 

keanggotaan OFC JKT48 bisa didapat dengan membayar uang pendaftaran sebesar 

Rp.100.000, dan iuran bulanan sebesar Rp. 10.000.  
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Gambar 2.4 Iklan "1000 Joyful!"Yamaha Mio J 


