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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Manusia berinteraksi dengan manusia lain telah menjadi bagian inti dari 

kehidupan. Interaksi antar manusia merupakan rutinitas alamiah dalam fenomena 

hidup. Proses interaksi turut melibatkan proses komunikasi. Semenjak zaman 

manusia pertama diperkirakan ada hingga masa kini, proses interaksi maupun 

komunikasi senantiasa menunjukkan eksistensinya. 

Terdapat dua tahapan proses komunikasi, yakni proses komunikasi primer 

dan sekunder. Proses komunikasi primer ialah proses penyampaian pikiran dan 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

(symbol) sebagai media. Proses komunikasi sekunder yaitu proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama (Onong, 

2011). Maksud dari media kedua dalam proses komunikasi secara sekunder antara 

lain, surat, telepon, teks, surat kabar, radio, televisi, internet, dan sebagainya. 

Media tersebut dimanfaatkan untuk  menunjang efektivitas komunikasi. 

Perkembangan umat manusia dalam melaksanakan komunikasi dari segi 

kualitas maupun kuantitas mengalami peningkatan pesat dari waktu ke waktu. 

Komunikasi merupakan transmisi dari satu orang ke orang lain dengan pengirim 

ataupun penerimanya yang spesifik. Awalnya, sistem komunikasi masih 

tradisional dengan mengandalkan burung merpati, asap api, mercusuar, ataupun 
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pos berkuda. Ketika dunia telah mengenal mesin cetak, radio telegraf, maka 

model komunikasi telah berubah semakin cepat. Terlebih lagi setelah ada telepon, 

radio, televisi, teleks, facsimile (fax), hingga kini internet, masyarakat dunia dapat 

saling mengakses satu sama lain lebih cepat lagi. 

Alternatif komunikasi masyarakat modern saat ini menyebabkan tuntutan 

manusia terhadap kebutuhan informasi semakin tinggi. Hal itu turut melahirkan 

kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi dan ekonomi. 

Peningkatan di bidang teknologi, informasi, serta komunikasi mengakibatkan 

dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang, dan waktu. Seseorang dapat dengan 

mudah mengakses informasi penting tentang fenomena kejadian di belahan dunia 

lain, tanpa harus berada di tempat tersebut. Hanya dengan seperangkat komputer 

atau sebuah ponsel yang memiliki konektivitas internet, informasi dapat diperoleh 

dengan cepat. 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 

Tahun 2010 - 2012 

 

Sumber: Survey oleh MarkPlus Insight, unit bisnis Riset Pemasaran 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa animo manusia terhadap penggunaan 

internet sebagai media komunikasi dan informasi terus meningkat. Kehadiran 

internet telah membawa revolusi serta inovasi pada cara manusia berkomunikasi 

dan memperoleh informasi. Internet berhasil mengatasi masalah klasik manusia, 

karena keterbatasan jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi kendala berarti. 

Dilihat dari kemajuan ekonomi dan bisnis, peran internet sangatlah besar. 

Tak sedikit para pengusaha yang menggunakan layanan internet untuk 

memperkenalkan produk, menjual produk, bahkan melakukan transaksi dengan 

konsumennya. Banyak sekali fasilitas di internet atau media sosial yang bisa 

digunakan untuk mempromosikan sebuah produk, diantaranya website, blog, 

facebook, twitter, tumblr, instagram, path dan masih banyak lagi. Salah satu 

media sosial yang sedang ramai diakses oleh publik adalah Twitter. 

Twitter adalah layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengirim dan membaca pesan yang berbasis teks hingga 140 karakter, yang 

dikenal dengan sebutan Tweet. Pada bulan Juli 2006, peluncuran pertama Twitter 

langsung mendapatkan perhatian dari masyarakat di seluruh dunia. Puncaknya 

pada tahun 2012, pengguna Twitter mencapai 500 juta pengguna aktif di seluruh 

dunia. Walaupun belum bisa mengalahkan Facebook, Twitter memiliki kelebihan 

tersendiri. Selain digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, Twitter juga 

sering digunakan sebagai sarana promosi, kampanye, penyampian aspirasi dan 

masih banyak lagi. Kemudahan dalam mengakses dan tampilannya yang simple, 

membuat Twitter jauh lebih efektif dibandingkan dengan Facebook, Tumblr, 

Instagram atau media sosial lainnya. 
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Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Semiocast, hingga saat ini 

Indonesia termasuk ke dalam 20 besar negara dengan jumlah pengguna Twitter 

aktif di dunia. Semiocast adalah sebuah perusahaan riset di Prancis yang 

memberikan wawasan kepada konsumen secara real time mengenai 

perkembangan web dan pemberi solusi media sosial dalam 61 bahasa. 

(http://semiocast.com). 

Gambar 1.2 

20 Besar Negara dengan Pengguna Akun Twitter Terbanyak 

Sumber: Survey oleh Semiocast, 2012 

 

Selain menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna Twitter 

terbanyak, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah posting Tweet 

tertinggi di dunia. Dua kota di Indonesia, yakni Jakarta dan Bandung merupakan 2 

http://semiocast.com/
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kota yang aktifitas Twitternya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar  

berikut ini 

Gambar 1.3 

20 Besar Kota dengan Jumlah Posting Tweet Terbanyak 

Sumber: Survey oleh Semiocast, 2012 

 

 Melihat kejadian ini, banyak pihak yang memanfaatkan antusiasme 

masyarakat Indonesia, khususnya di Bandung, untuk menjadikan Twitter sebagai 

salah satu sarana untuk melakukan kegiatan promosi. 

 @infobdg merupakan salah satu akun Twitter yang namanya sangat 

dikenal oleh para pengguna Twitter Bandung, bahkan para pengguna Twitter di 

seluruh bagian di Indonesia. @infobdg dibuat oleh seorang yang kreatif bernama 

Aldy Rizaldy pada tanggal 3 Januari 2010. Pada awal dibuat, akun Twitter 

@infobdg ini digunakan hanya sebagai sarana informasi mengenai Kota Bandung. 
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Sarana informasi disini antara lain informasi mengenai Lalu Lintas Bandung dan 

Cuaca Bandung. Selanjutnya, @infobdg mulai melakukan promosi-promosi 

produk secara cuma-cuma bagi para pengikutnya (followers) di Twitter. 

Selanjutnya, @infobdg juga mulai menginjakan kakinya sebagai media partner 

acara musik, acara kemanusiaan dan lainnya. 

 Seiring dengan berjalannya waktu, antusiasme masyarakat terhadap 

Twitter khususnya @infobdg semakin tinggi. Sejak awal tahun 2012, @infobdg 

mulai beralih menjadi akun promosi dan media partner yang komersil. Hal ini 

dikarenakan peningkatan jumlah followers dan mention @infobdg. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Followers dan Mention dari Akun Twitter @infobdg 

2012 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Fol 
351.266 403.604 442.098 490.904 547.329 573.905 609.333 650.839 699.223 729.251 761.130 800.378 

Men 
50.390 51.879 51.096 56.774 58.918 56.945 60.125 62.476 63.899 70.065 71.198 73.588 

2013 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov  

Fol 
839.941 862.467 889.190 911.829 925.946 936.819 939.826 950.948 962.133 980.781 997.242  

Men 
90.896 86.789 85.022 76.716 70.955 80.388 76.490 74.187 73.660 72.149 70.834  

Sumber: @infobdg menggunakan Sprout Social dan Twittercounter Twitter Analytics 

 

Rentang harga promosi di akun Twitter @infobdg awalnya berkisar 

Rp.50.000 - Rp.100.000/tweet. Karena jumlah followers dan mention dari 
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followers yang meningkat, pada awal 2013 @infobdg menetapkan rentang harga 

berkisar Rp.150.000 - Rp.250.000/tweet.  

Kota Bandung dikenal sebagai Kota Kreatif. Akun Twitter yg berfungsi 

sebagai sarana promosi dan media partner tumbuh kian pesat. Sebut saja 

@infobandung, @promobdg, @FJB_Bandoeng, adalah pesaing-pesaing dari 

@infobdg. Akun-akun tersebut menerapkan rentang harga promosi di bawah 

@infobdg, bahkan masih ada yang memberikannya secara cuma-cuma. Oleh 

karena itu, ada sebagian followers dari @infobdg yang beralih ke akun-akun 

pesaing dan lebih memilih melakukan promosi di akun-akun pesaing tersebut. Hal 

ini juga berdampak pada menurunnya jumlah mention atau interaksi dari followers 

ke akun @infobdg (Tabel 1.1). Selain itu, kenaikan followers pada bulan-bulan 

berikutnya dirasa kurang begitu signifikan. 

Dengan menurunnya mention, lalu kemudian kenaikan followers yang 

terasa kurang begitu signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya, @infobdg 

harus melakukan tindakan agar eksistensi, jumlah konsumen, dan penilaian calon 

konsumen terhadap @infobdg semakin baik,  tujuannya tidak lain adalah agar 

calon-calon konsumen tersebut tertarik dan tetap menggunakan jasa promosi 

@infobdg. Hal yang dapat dilakukan @infobdg adalah dengan meningkatkan citra 

merk (brand image).  

Menurut Kotler dan Keller (2009:260), Brand Image adalah proses 

dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan 

informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. 
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Sedangkan menurut Tjiptono (2005:49), Brand Image adalah deskripsi 

tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

brand image merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara 

keseluruhan dimana tidak semata ditentukan oleh bagaimana pemberian nama 

yang baik kepada sebuah produk, tetapi juga dibutuhkan bagaimana cara 

memperkenalkan produk atau jasa tersebut agar dapat menjadi sebuah memori 

bagi konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan sebuah produk atau jasa. 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen KFC Kawi” oleh Fransisca Paramitasari Musay 

(2013), menjelaskan bahwa brand image memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha atau hipotesis pertama 

diterima. Kondisi persaingan pasar yang semakin ketat mendorong KFC untuk 

secara terus menerus memperkuat citra mereknya agar dapat meraih posisi 

tertinggi di hati konsumen. Berbagai macam strategi pemasaran telah dilakukan 

oleh KFC guna memperkuat citra mereknya di benak konsumen, seperti terus-

menerus menciptakan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, menjaga kualitas 

dan kelezatan produk, membuka gerai-gerai baru dengan tujuan agar dapat lebih 

dekat dengan konsumen, serta merenovasi gerai-gerai lama untuk memberikan 

tampilan baru yang lebih segar dan modern 
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 Berdasarkan fenomena dan uraian permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Brand Image 

Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa @infobdg”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap Brand Image @infobdg? 

2. Bagaimana keputusan pembelian jasa @infobdg? 

3. Bagaimana pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian jasa 

@infobdg? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai pengaruh brand image terhadap keputusan konsumen menggunakan 

jasa promosi @infobdg, serta membandingkan antara teori yang didapat di bangku 

perkuliahan dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Penelitian ini sebagai 

salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi 

Manajemen Pemasaran Program S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung.  
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Tanggapan konsumen terhadap Brand Image @infobdg. 

2. Minat konsumen dalam menggunakan jasa promosi @infobdg. 

3. Pengaruh Brand Image terhadap minat konsumen dalam menggunakan 

jasa @infobdg. 

 

1.4 Kegunaan Penilitian 

Berdasarkan penelitian secara langsung ke lapangan yang dilakukan 

penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 

1. Secara teoritis 

Dalam rangka mengembangkan ilmu manajemen pemasaran dengan cara 

melakukan pemahaman secara mendalam dengan membandingkan teori-

teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan 

secara langsung. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis 

Merupakan salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajamen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung serta diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan mengenai pengaruh brand image terhadap keputusan 
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konsumen menggunakan jasa @infobdg, sehingga penulis memperoleh 

gambaran mengenai aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan 

di bangku perkuliahan dengan praktik di lapangan. 

b. Bagi @infobdg 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi @infobdg 

untuk membantu dalam memberikan solusi yang bermanfaat untuk 

menarik konsumen dalam menggunakan jasa @infobdg. 

c. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang berarti untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut 

kepada semua pihak, khususnya rekan-rekan mahasiswa sebagai 

referensi bagi peneliti yang akan mengambil topik yang sama serta 

untuk menambah wawasan mengenai penyusunan laporan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Konsumen saat ini sangatlah kritis dalam memilih suatu produk maupun 

jasa. Keputusan untuk menggunakan sebuah jasa sangat dipengaruhi oleh 

penilaian akan bentuk kualitas dan merek jasa tersebut. Berbagai upaya dilakukan 

perusahaan dalam rangka pencitraan merek produk yang mereka miliki, 

diantaranya adalah inovasi teknologi yang dimiliki jasa tersebut, penetapan harga 

yang bersaing dan promosi yang tepat sasaran. Semakin baik brand image  dari 
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sebuah jasa yang ditawarkan, maka akan berdampak positif pada minat konsumen 

untuk menggunakan jasa tersebut. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010), perusahaan harus 

mempertimbangkan empat karakteristik jasa ketika merancang program 

pemasaran, antara lain: 

 a.  Tidak berwujud (Intangibility) 

Jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau dibaui sebelum 

dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli mencari kualitas dari 

tempat, orang, harga, peralatan, dan komunikasi yang dapat mereka lihat; 

oleh karena itu, tugas penyedia jasa adalah membuat jasa dapat berwujud 

dalam satu atau berbagai cara. 

 b.  Ketidakterpisahan (Inseparability) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, apakah penyedia tersebut 

adalah orang atau mesin. Bila karyawan jasa menyediakan jasa, maka 

karyawan tersebut merupakan bagian dari jasa karena pelanggan turut 

hadir saat jasa tersebut diproduksi sebagai coprodusen, interaksi penyedia 

jasa pelanggan adalah sifat khusus dari pemasaran jasa. Baik penyedia 

maupun pelanggan akan mempengaruhi hasil jasa. 

 c.  Keragaman (Service Variability) 

Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa, waktu, 

tempat, dan bagaimana cara mereka disediakan.  Ada 3 faktor yang 

menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu: 
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- Kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa 

- Motivasi karyawan dalam melayani pelanggan 

- Beban kerja perusahaan 

 d.  Tidak tahan lama (Perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan untuk penjualan atau pemakaian yang akan 

datang. Tidak tahan lamanya jasa bukanlah masalah apabila permintaan 

selalu ada, tetapi ketika permintaan berfluktuasi, perusahaan seringkali 

mengalami masalah sulit. Oleh karena itu perusahaan jasa seringkali 

merancang strategi agar lebih baik lagi menyesuaikan permintaan dengan 

penawaran. 

 

Menurut Kotler (2009), penawaran suatu badan usaha terdiri dari: 

 a.  Barang berwujud murni 

Penawaran hanya terdiri dari barang berwujud, tidak ada jasa yang 

menyertai produk tersebut. Contoh: sabun, buku tulis. 

 b.  Barang berwujud yang disertai jasa 

Penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai satu atau beberapa 

jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumennya. Contoh: rental 

komputer, rental mobil. 

 c.  Campuran  

Penawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. 

Contoh: restoran. 
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 d.  Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan 

Penawaran terdiri dari satu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau 

barang pendukung. Contoh: Penerbangan, rumah sakit. 

 e. Jasa murni 

Penawaran hanya terdiri atas jasa saja. Contoh: babysitter. 

 

Mengacu pada definisi di atas, @infobdg termasuk dalam badan usaha 

yang menawarkan jenis jasa murni, karena @infobdg hanya menawarkan jasa 

saja, tanpa disertai produk. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:183) proses pengambilan keputusan 

terdiri dari  

a. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. 

b. Pencarian informasi 

Melalui pengumpulan informasi konsumen, mengetahui tentang merek-

merek yang bersaing dan keistimewaan produk tersebut. 

c. Evaluasi alternatif 

Proses ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan konsumen dalam 

mengembangkan suatu keyakinan merek tentang dimana posisi setiap 

merek dalam masing-masing atribut. 
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Brand Image 

(X) 

Pengambilan 
Keputusan 

(Y) 

d. Keputusan pembelian 

Suatu keadaan dimana konsumen membentuk niat untuk membeli produk 

yang paling disukai. 

e. Evaluasi pasca pembelian 

Evaluasi ini menyangkut seberapa jauh kinerja produk dengan harapan 

pembeli. 

 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas/independent (X) yaitu 

brand image, dan satu variabel terikat/dependent (Y) yaitu proses pengambilan 

keputusan. Penulis membuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 1.4 

 

Kerangka Pemikiran 

1.5.2 Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis 

mengemukakan hipotesis bahwa “Brand Image berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa @infobdg”. 
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1.6     Lokasi dan Jadual Penelitian 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan 

penelitian di @infobdg Office yang berlokasi di Jl. Tubagus Ismail Raya no. 49 

Bandung. 

 

Tabel 1.2 

Jadual Penelitian 

No Keterangan 

Oktober 

2013 

November  

2013 

Desember  

2013 

Januari  

2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Proposal                 

2 Pengambilan Data                 

3 Pengolahan Data                 

4 Bimbingan                 

5 Sidang                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


