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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ada banyak hal yang dilakukan untuk mendapatkan gaya hidup yang 

sehat, salah satu yang terpenting adalah dengan berolahraga. Pola hidup 

masyarakat saat ini sudah sangat berubah, hal ini dikarenakan adanya gaya hidup 

modern yang cenderung mengurangi gerak gerik, ditambah tingkat stress yang 

tinggi serta perubahan pola makan yang menyebabkan orang berusaha mencari 

solusi tepat untuk segala acaman yang membahayakan kesehatan. 

Kecenderungan ini pun ditangkap oleh berbagai pusat kebugaran / fitness 

center, sehingga cukup banyak di Indonesia terdapat pusat kebugaran yang 

berlomba-lomba memenuhi kebutuhan masyarakat akan fenomena tersebut 

dengan memberikan pelayanan pusat kebugaran yang maksimal, salah satunya 

adalah PT. Extertainment Indonesia – Celebrity Fitness. Celebrity Fitness sudah 

menguasai pangsa pasar sebesar 31,6% selama tiga tahun berturut-turut, Celebrity 

Fitness Indonesia telah kembali menerima Top Brand Award dalam kategori pusat 

kebugaran Celebrity Fitness menerima penghargaan untuk pertama kalinya pada 

tahun 2009. (http://www.topbrand-award.com/) Namun seiring berjalannya waktu, 

persaingan di antara perusahaan jasa yang sebidang pun juga semakin meningkat. 

Untuk menarik minat beli konsumen sangat sulit, maka diperlukan usaha 

maksimal yang terencana dari waktu ke waktu dari setiap perusahaan untuk 

menarik minat beli konsumen. PT. Extertainment Indonesia / Celebrity Fitness 

http://www.topbrand-award.com/
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melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas jasa yang dapat 

memenuhi kebutuhan dari konsumen mereka, dalam keadaan demikian pun 

perusahaan perlu memilih suatu strategi agar dapat menciptakan minat pembelian 

konsumen yaitu dengan menciptakan, mempertahankan dan memperkuat brand 

image atau citra merek perusahaan dengan mem-positioning secara tepat agar 

mudah diingat. Merek sendiri memiliki peranan penting karena konsumen akan 

mengingat merek dari produk yang mereka suka. Merek pada hakikatnya adalah 

merupakan suatu janji penjual kepada konsumen untuk secara konsisten memberi 

atribut, manfaat dan pelayanan. Merek yang sangat bernilai mampu 

mempengaruhi pilihan konsumen yang dapat membantu konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Selain brand image, dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

Sekarang ini dengan persaingan yang sangat ketat, hanya produk barang / 

jasa yang selain memiliki kualitas pelayanan yang excellent / pelayanan prima, 

harus juga memiliki brand image yang kuat dan upaya promosi yang aktif dan 

agresif agar tetap mampu bersaing dan mampu menguasai pasar, sehingga pada 

akhirnya mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.   

Bila fenomena tersebut tidak segera diatasi, maka dampaknya bagi 

Celebrity Fitness Cabang Paris Van Java Mall, Bandung adalah turunya minat 

pembelian konsumen berakibat terhadap penurunan volume pendapatan 

perusahaan. Lain halnya bila perusahaan memperhatikan apa yang diinginkan oleh 

konsumen dan aktif serta kreatif dalam melakukan promosi sebagai upaya 

publikasi dan sosialisasi, maka prospek perusahaan di masa depan akan tetap eksis 
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dalam menjalankan usahanya karena mampu mempertahankan pelanggan, bahkan 

tidak menutup kemungkinan mampu menjaring pelanggan baru sehingga 

menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. 

Untuk itu sebelum meninjau dan meneliti lebih jauh penulis melakukan 

prasurvey berupa penyebaran kuesioner kepada 30 responden, dengan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Prasurvey 

Alasan Anda memilih Celebrity Fitness sebagai Fitness Center Anda? (boleh lebih 

dari satu alasan) 

1. Adanya pelayanan olahraga yang bervarian 21 orang 

2. Fasilitas & Peralatan fitness yang lengkap 25 orang 

3. Tempat yang strategis, luas, bersih dan nyaman 27 orang 

4. Promosinya yang menarik 29 orang 

5. Harga yang sesuai / terjangkau 24 orang 

Sumber : Hasil Pengelolaan Kuesioner Prasurvey 

 

Dari data prasurvey tersebut di atas dijelaskan bahwa kuesioner yang 

disebarkan bertujuan untuk mengetahui elemen apa yang lebih dominan 

mempengaruhi konsumen, hal tersebut dari lima pilihan alasan konsumen memilih 

Celebrity Fitness sebagai fitness centernya yang lebih dominan adalah 

promosinya yang menarik, sebanyak 29 responden. Diketahui promosi yang 

dilakukan oleh Celebrity Fitness dengan program promo-promo menarik, 

launching kelas olahraga baru, joint venture dengan perusahaan ternama salah 

satunya Adidas dan program member get member dan masih banyak lagi.  
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Apabila perusahaan seperti halnya Celebrity Fitness sudah memiliki brand 

image yang baik dan promosi yang menarik maka akan banyak peminatnya dan 

selalu ada penambahan peminat, hanya menurut Irvan selaku Operational 

Manager Celebrity Fitness cabang Paris Van Java Mall – Bandung bahwa 

Celebrity Fitness cabang Paris Van Java Mall – Bandung, mulai bulan Januari 

2015 sampai bulan April 2015 tidak mencapai target bulanan yang mengharuskan 

adanya peningkatan sebesar 10% setiap bulannya dari bulan sebelumnya justru 

telah terjadi penurunan.seperti keterangan tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.2  

New Member Celebrity Fitness PVJ Mall, Bandung 

Bulanan Tahun 2015 

No. Bulan/Tahun Jumlah New Member 

1 Januari 2015 162 orang 

2 Februari 2015 140 orang 

3 Maret 2015 157 orang 

4 April 2015 149 orang 

  

Sumber: Operational Manager Celebrity Fitness Paris Van Java Mall, Bandung. 

 

Berdasarkan data tersebut di atas menerangkan di bulan Januari 2015 

terdapat new member sebanyak 162 orang, di bulan Februari 2015 terdapat new 

member sebanyak 140 orang, di bulan Maret 2015 terdapat new member sebanyak 

157 orang dan di bulan April 2015 terdapat new member sebanyak 149 orang 

sehingga Celebrity Fitness cabang Paris Van Java Mall – Bandung, di empat 
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bulan awal di tahun 2015 terbukti jelas tidak mencapai target 10% setiap bulannya 

dari bulan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang analisis brand image dan promosi Celebrity Fitness terhadap 

minat pembelian produk layanan Celebrity Fitness, khususnya analisis brand 

image dan promosi layanan pada Celebrity Fitness Cabang Paris Van Java Mall, 

Bandung yang dituangkan dalam suatu penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Citra Merek dan Promosi Terhadap Minat Beli Konsumen di 

Celebrity Fitness Cabang Paris Van Java Mall, Bandung” 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan-permasalahan yang dapat teridentifikasikan melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Brand Image dan 

Promotion terhadap minat pembelian konsumen menjadi member di 

Celebrity Fitness Paris Van Java Bandung? 

2. Variabel manakah antara Brand Image dan Promotion yang paling 

signifikan mempengaruhi minat pembelian konsumen? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Brand Image dan 

Promotion secara simultan terhadap minat pemeblian konsumen menjadi 

member di Celebrity Fitness Paris Van Java Bandung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan rincian analisis yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Brand Image terhadap minat 

pembelian konsumen di Celebrity Fitness Paris Van Java Mall, Bandung. 

2. Menguji dan menganalisis Promotion berpengaruh terhadap minat 

pembelian konsumen di Celebrity Fitness Paris Van Java Mall, Bandung. 

3. Menguji dan menganalisis Brand Image dan Promosi berpengaruh 

terhadap minat pembelian konsumen di Celebrity Fitness Paris Van Java 

Mall, Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi pelaksanaan program lain atau yang akan dilaksanakan oleh 

perusahaan. Dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penelitian jika 

perusahaan berminat melakukan riset lebih lanjut. 

1.4.2 Bagi Umum 

 Sebagai salah satu informasi dan pengetahuan yang dapat memberikan 

manfaat dan juga pihak-pihak lain yang menaruh minat terhadap penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna. 

 

 



  7 

 

 

 

1.4.3 Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman. Dan gambaran pelaksanaan teori dalam penelitian serta mengetahui 

berbagai informasi mengenai pengaruh brand image dan promosi terhadap minat 

pembelian menjadi member di Celebrity Fitness cabang Paris Van Java Mall – 

Bandung. 

 

1.5 Kerangka Penelitian dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu pengaruh Brand Image dan Promotion terhadap 

minat pembelian yang dapat terjadi karena adanya produk yang unggul dengan 

merek yang berkualitas dan promosi yang baik. Dengan adanya keunggulan 

produk, brand image dan promotion yang baik, maka diharapkan konsumen 

memiliki minat pembelian yang baik. 

Menurut Sutisna (2003:83), Citra merupakan keseluruhan persepsi 

terhadap produk atau merek yang dibentuk dari informasi dan pengalaman masa 

lalu terhadap produk atau merek itu, dan menurut Tjiptono (2007:219), Promosi 

pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.  

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html
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Dari uraian di atas, jelas bahwa brand image dan promotion akan 

mempengaruhi minat pembelian konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

jelas dalam bagan berikut : 

 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.5.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. 

Hipotesis ditolak apabila faktanya menyangkal dan diterima jika faktanya 

membenarkan. Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan 

kebenarannya. 

Hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Ho : β1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

Brand Image terhadap minat pembelian konsumen di Celebrity Fitness 

cabang Paris Van Java Mall, Bandung. 

BRAND IMAGE / 

CITRA MEREK 

 

PROMOSI 

MINAT 

PEMBELIAN 

 

H1 

H2 

H3 
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Ha : β1 = 0 ; Terdapat pengaruh yang signifikan antara Brand Image 

terhadap minat pembelian konsumen di Celebrity Fitness cabang Paris 

Van Java Mall, Bandung. 

2. Ho : β2 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Promotion 

terhadap minat pembelian konsumen di Celebrity Fitness cabang Paris 

Van Java Mall, Bandung. 

Ha : β2 = 0 ; Terdapat pengaruh yang signifikan antara Promotion 

terhadap minat pembelian konsumen di Celebrity Fitness cabang Paris 

Van Java Mall, Bandung. 

3. Ho : β2 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Brand Image 

dan Promotion terhadap minat pembelian konsumen di Celebrity Fitness 

cabang Paris Van Java Mall, Bandung. 

Ha : β2 = 0 ; Terdapat pengaruh yang signifikan antara Brand Image dan 

Promotion terhadap minat pembelian konsumen di Celebrity Fitness 

cabang Paris Van Java Mall, Bandung. 

 

1.6 Jenis dan Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 Survey research designs are procedures in quantitative research in which 

investigators administer a survey to a sample or to the entire population of people 

to describe the attitudes, opinions, behaviors, or characteristics of the 

population. (Creswell, 2012: 376) 
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Penelitian survey digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang 

populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil. Populasi 

tersebut bisa berkenaan dengan orang, instansi, lembaga, organisasi dan unit-unit 

kemasyarakatan dan lain-lain, tetapi sumber utamanya adalah orang. Desain 

survey tergantung pada penggunaan jenis kuisoner. Survey memerlukan populasi 

yang besar jika peneliti menginginkan hasilnya mencerminkan kondisi nyata, 

semakin besar sample survey semakin memberikan hasil akurat. Penelitian survei 

memiliki tiga tujuan utama yaitu menggambarkan keadaan saat itu, 

mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk membandinkan, 

menentukan hubungan kejadian yang spesifik. 

 

1.6.2 Metode yang digunakan 

 Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif yaitu penelitian 

yang sifatnya dapat dihitung jumlahnya dengan metode statistik (Nazir, 1999). 

Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif kausal yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel bebas yaitu Brand Image 

(X1), Promotion (X2), dengan variable terikat (Y) yaitu minat pembelian. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data lain yang digunakan, yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami 

buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang 
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diteliti, untuk dapat memperoleh bahan-bahan yang akan dijadikan 

landasan pemikiran teoritis. 

2. Penelitian lapangan (Field Research) 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan yang dilakukan 

dengan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Yaitu mengadakan hubungan secara langsung dengan pihak-pihak 

yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

b. Kuesioner (Quesioner) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar 

pertanyaan yang bersangkutan dengan masalah responden dengan 

tujuan memperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Dalam rangka memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini, penulis 

melakukan penelitian di Celebrity Fitness Cabang Paris Van Java Mall, Bandung 

yang berlokasi di Jalan Sukajadi Nomor 137-139 Bandung. Penelitian ini 

dilaksanakan terhitung pada bulan Maret 2015 sampai dengan penyusunan skripsi 

ini berakhir. 

 


