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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi persaingan yang semakin ketat saat ini membuat perusahaan harus

dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka dengan efektif dan

efisien, salah satunya dengan menciptakan dan melakukan pencitraan yang baik

untuk mempengaruhi pandangan konsumen mengenai produk mereka, yaitu

melalui celebrity endorse dan penguatan brand image. Citra merek (brand image)

menurut Keller dalam Journal of Marketing (1993) adalah persepsi merek yang

dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen.

Sedangkan asosiasi merek (brand association) menurut Aaker (1991) merupakan

segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya

mengenai suatu merek.

Berbagai tipe asosiasi merek dapat membantu proses mengingat kembali

informasi yang berkaitan dengan merek tersebut sehingga dengan adanya asosiasi,

akan timbul perasaan yang berbeda di benak konsumen karena konsumen selalu

mengidentifikasikan bahwa citra yang mereka miliki cocok dengan citra yang

mereka inginkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membentuk, dan

mengelola citra merek perusahaannya. Agar konsumen dapat mengetahuinya,

diperlukan proses penyampaian informasi melalui komunikasi pemasaran.

Persaingan perusahaan untuk menarik konsumen tidak lagi terbatas pada

teknis dan fungsional, iklan dan penguatan pada brand image suatu produk sangat

penting untuk meningkatkan loyalitas serta menggait para calon konsumen baru,

produsen pun berlomba-lomba mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat

sebuah iklan dengan menggunakan celebrity endorser sebagai daya tarik

produknya. Dalam dunia periklanan, selebriti diharapkan dapat berperan sebagai

spokesperson atau juru bicara yang mempromosikan produk atau jasa yang ia

endorse yang kemudian diharapkan dapat membangun brand image dan kesan

khusus bagi pemakai.
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Perkembangan industri sepeda motor di Indonesia dengan bermacam

brand yang digunakan oleh perusahaan produsennya juga menjadikan isu brand

ini menjadi sangat strategis dikarenakan dapat menjadi saran bagi perusahaan

untuk mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Brand yang kuat

akan membangun loyalitas dan loyalitas akan mendorong bisnis terulang kembali.

Brand yang kuat juga akan menghasilkan harga yang menarik dan menjadi

penghalang bagi masuknya pesaing.

Dibawah ini merupakan data Top Brand Index (TBI) pada tahun 2014-

2015 pada kategori produk sepeda motor automatic dan sport dikutip dari

penelitian Beladin (2013:3)

Tabel 1.1

Top Brand Index Sepeda Motor Automatic20134-2015

No Merek 20134 2015

1 Yamaha Mio 44.2% 36.6%

2 Honda Beat 21.4% 28.9%

3 Honda Vario 14.7% 15.76%

4 Honda Scoopy 4.6% 3.8%

5 Honda Vario Techno 4.1% 4.6%

Sumber : Frontier Consulting Group 2014-2015

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat terlihat bahwa dalam periode dua tahun

terakhir, yaitu tahun 2014-2015, pada kategori motor Automatic brand image

yang terbentuk hanya pada brand Yamaha dan Honda saja, dengan produk

Yamaha Mio memiliki peringkat tertinggi menurut konsumen.

Berdasarkan tabel Top Brand Index di atas menggunakan tiga parameter

variabel, yaitu (1) top of mind (yaitu didasarkan atas brand yang pertama kali

disebut oleh responden ketika kategori produknya disebutkan), yang menunjukkan

kekuatan brand imagedimata konsumen, (2) last used (yaitu didasarkan atas

brand yang terakhir kali digunakan atau dikonsumsi oleh responden), yang

mengindikasikan kekuatan branddipasar dalam hal perilaku pembelian aktual

konsumen, dan (3) future intention (yaitu didasarkan atas brand yang ingin
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digunakan atau dikonsumsi dimasa mendatang), yang menunjukkan kekuatan

brand dalam mendorong konsumen untuk berkomitmen atau bersikap loyal

terhadap brand tersebut. Jika dilihat dari tabel 1.1 menunjukkan brand

imagesepeda motor Yamaha yang paling kuat di benak konsumen pada tahun

2014-2015untuk kategori sepeda motor Automatic yaitu Yamaha Mio.

Sebagai Contoh perbandingan antara Mio GT dengan Vario Techno yang

sama-sama memiliki kekuatan mesin sebesar 125cc:

Tabel 1.2

Perbandingan Spesifikasi Yamaha Mio GT dan Honda Vario Techno

Sumber:(http://motor.otomotifnet.com/read/2014/02/06/347177/36/13/Komparasi-

Performa-Yamaha-GT125-VS-Honda-Vario-125-CBS-ISS).

Berdasarkan tabel 1.2 diatas Performa Mio GT mampu berakselerasi lebih

cepat dibandingkan dengan Vario Techno karena memiliki tenaga mesin

maksimal 11,3 dk/9.000 rpm dengan bobot yang lebih ringan sebesar 101 kg

sedangkan Vario Techno hanya memiliki Tenaga maksimal 11,2 dk/8.500 rpm

dengan bobot 112 kg, untuk Aspek Handling Mio GT lebih memberikan

kenyamanan kepada pengguna saat berkendara karena mempunyai ergonomi

nyaman dan pengendalian yang lincah, jok empuk, dan Suspensi juga terasa

empuk namun masih stabil saat kencang dan dalam Aspek harga Yamaha Mio GT

memberikan harga yang lebih terjangkau di bandingkan dengan Honda Vario

Techno.

Aspek Yamaha Mio GT Honda Vario Techno

Performa Tenagamaksimal 11,3 dk/9.000 rpm

denganbobot 101 kg

Tenaga maksimal 11,2 dk/8.500 rpm

dengan bobot 112 kg

Handling Sasis khas Yamaha terkenal punya

ergonomi nyaman dan pengendalian

yang lincah, jok empuk, dan Suspensi

juga terasa empuk namun masih stabil

saat kencang

Posisi duduknya terasa lebih tinggi

namun setang rendah, jok lebih kaku

jadi lebih pegal saat berkendara

lama, dan Redaman suspensi juga

lebih kaku

Harga Rp 15,9 juta Rp 16,7 juta
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Sedangkan jika dilihat dari data penjualan Menurut Asosiasi Industri

Sepedamotor Indonesia (AISI) (http://sidomi.com/313448/inilah-sepeda-motor-

terlaris-di-tanah-air/)sepanjang tahun 2014 , beberapa brandsepeda motor terlaris

di Indonesia antara lain:

1. Honda Beat injeksi, yang telah mencapai angka penjualan hingga 1.133.010

unit. Ini menandakan bahwa konsumen sepeda motor tanah air masih

menyukai jenis kendaraan skutik.

2. Honda Vario Techno 125, tercatat menduduki posisi kedua dengan penjualan

sebanyak 335.580 unit untuk tipe Idling Stop System (ISS).

3. Yamaha Mio GT, adalah kendaraan roda dua paling banyak ketiga dari merk

Yamaha yang paling banyak dibeli konsumen. Penjualannyamencapai 267.400

unit padatahun 2014 ini.

4. Yamaha V-Ixion Lightning, juga dari Yamaha yang mencapaiangkaterjual

254.255 unit adalahkendaraan sport satu-satunya yang masukdalamurutan 5

terlaris.

5. Honda Vario Techno 125, berbedadengan yang berada di urutankedua di

atasadalah yang tipeinitidakdilengkapidengan Idling Stop System (ISS).

Pabrikan Honda iniberhasilterjual 231.855 unit padacatatan AISI.

Dari data di atas, terlihat sepeda motor brand Yamaha berada di urutan

ketiga untuk motor automatic . Berikut ini adalah pembagian penjualan sepeda

motor selama tahun 2015 yang dikutip dari

(http://pertamax7.com/2015/03/13/ahm-kuasai-662-penjualan-sepeda-motor-

indonesia-aisi-februari-2015/).
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Gambar 1.1

Pembagian Penjualan Sepeda motor tahun 2015

Seperti biasa Honda menduduki peringkat pertama dengan penguasaan pangsa

pasar Honda sebesar 66 persen, Yamaha 28 persen dan Suzuki 3 persen, Kawasaki

3 persen dan TVS diposisi terakhir dengan 0 persen.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kekuatan brand image dan

celebrity endorser yang di gunakan Yamaha tidak berbanding lurus dengan

tingkat penjualan karena jika dilihat dari data Asosiasi Industri Sepeda motor

Indonesia (AISI) tentang penjualan produk terlaris sepanjang tahun 2014, sepeda

motor merek Yamaha Mio GT menempati urutan ketiga. Selanjutnya, berdasarkan

data penjualan sepeda motor selama tahun 2015, merek Yamaha hanya

menyumbangkan 28 persen dari total penjualan sepeda motor di Indonesia.

Salah satu strategi pemasaran yang diterapkan untuk meningkatkan

Loyalitas konsumen adalah strategi menggunakan celebrity endorser sebagai daya

tarik suatu produk dan menciptakan sebuah kesan khusus terhadap brand image

produk tersebut. Menurut (Sebayang dan Siahaan, 2008:118) Celebrity endorser

adalah sebagai sumber iklan atau informasi tentang merek dan atribut produk yang

menyenangkan, meyakinkan dan menarik perhatian masyarakat umum.

Memanfaatkan celebrity sebagai endorser dirasa memang lebih mudah
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mempengaruhi psikologis konsumsi konsumen. Penggunaan celebrity dalam suatu

iklan melibatkan daya tarik dan kredibilitas yang merupakan keunikan tersendiri.

Celebrity dipandang sebagai individu yang digemario oleh masyarakat dan

memiliki keunggulan kreatif atraktif yang membedakannya dari individu lain.

Kata-kata yang diucapkan dan bahkan terkadang hanya kharisma dari seorang

selebriti mampu mempengaruhi seseorang untuk berhenti dan mengarahkan

kepadanya. Sedangkan dalam kajian Noviandra (2006:68) dimensi yang termasuk

ke dalam celebrity endorser yakni kredibilitas dan keahlian.

Tri Asih, Suharyono dan Dahlan (2012) mengemukakan bahwa brand

adalah salah satu faktor penting dalam pemasaran karena aktivitas menawarkan

dan memperkenalkan produk atau jasa tidak terlepas dari brand yang tertera pada

produk tersebut. Brand bukan hanya sekedar sesuatu yang dapat menampilkan

nilai fungsional saja, akan tetapi dapat memberikan nilai khusus dibenak

konsumen. Dewasa ini menunjukkan bahwa merek menjadi pembeda antara

produk satu dengan produk lainnya, oleh sebab itu brand harus dikelola dengan

baik. Mengelola brand image yaitu sebuah usaha untuk menciptakan suatu

asosiasi terhadap brand tersebut sehingga sebuah produk atau brand bisa tertanam

dibenak konsumen. Hal ini dilakukan perusahaan untuk memperoleh image positif

dari konsumen.Penelitian Haerudin (2010) menyatakan bahwa brand image

berpengaruh secara signifikan terhadap Minat beli konsumen pada Sepeda motor

Honda.

Dengan banyaknya produk yang ditawarkan oleh perusahaan,

makakonsumen akan dapat melihat merek mana yang dapat memenuhi

kebutuhannya. Pada saat ini kebutuhan konsumen tidak terbatas pada fungsi

utama yang diberikan oleh suatu produk (primary demand) tetapi sudah

berkembang menjadi keinginan akan suatu merek tertentu (secondary demand).

Dalam usaha memenangkan persaingan, perusahaan harus dapat melaksanakan

strategi pemasaran yang baik. Pelaksanaan pemasaran yang terpenting yaitu

perusahaan dihadapkan pada keputusan pemberian merek dan kualitas produknya.

Menurut Ratih (2010: 129) definisi loyalitas adalah "Loyalitas adalah

komitmen bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau
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melakukan pembelian ulang produk/ jasa terpilih secara konsisten dimasa yang

akan datang, meskipun pengaruh situasian usaha-usaha pemasaran mempunyai

potensi untuk menyebabkan perusahaan perilaku.

Fenomena ini pun terjadi pada Mahasiswa FBM universitas widyatama

karena sebelumnya penulis telahmelakukan Observasi dan mewawancarai 20

Mahasiswa FBM Universitas Widyatama yang dianggap dapat dijadikan suatu

Subjek penelitian dengan menggunakan pertanyaan yang berhubungan dengan

loyalitas konsumen pada sepeda motor merek yamaha dengan hasil sebagai

berikut:

Tabel 1.4

Tanggapan Mahasiswa FBM tentang Loyalitas konsumen motor Yamaha

Pertanyaan
Jawaban

iya tidak

Apakah anda memakai sepeda motor yamaha 100% -

Apakah anda berniat untuk mengganti motor 70% 30%

Apakah anda akan berpindah ke merek lain 85% 15%

Sumber : skripsi septian eka prasetya

Dari tabel 1.4 dapat diketahui berdasarkan hasil jawaban mengenai

loyalitas konsumen pada sepeda motor yamaha masih kurang baik padahal dilihat

dari fenomena Sepeda motor Yamaha memiliki Citra merek yang tinggi di benak

konsumen dan Kualitas produk pun lebih baik,oleh karena itu penulis

menyimpulkan bahwa mahasiswa fakultas bisnis dan manajemen di universitas

widyatama layak dijadikan suatu subjek penelitian untuk mendapatkan penyebab

mengapa loyalitas konsumen pada sepeda motor yamaha kurang baik dengan

melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil masalah penelitian

dengan judul: “Pengaruh Celebrity endorser terhadap Brand image dan

Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen (Survei pada merek sepeda

motor Yamaha Mio GT)”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk penelitian dan

analisis sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Celebrity endorser sepeda motor merek Yamaha Mio

GT di mata konsumen.

2. Bagaimana Brand image produk sepeda motor merek Yamaha di mata

konsumen.

3. Seberapa besar pengaruh celebrity endorser terhadap brand image dan

dampaknya tehadap loyalitas konsumen produk sepeda motor merek Yamaha

Mio GT.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan

mendapatkan informasi mengenai seberapa besar pengaruh celebrity endorser

terhadap brand image dan dampaknya tehadap loyalitas konsumen produk sepeda

motor merek Yamaha Mio GT.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan hasil kajian tentang pengaruh celebrity endorser sepeda

motor merek Yamaha Mio GT di mata konsumen.

2. Untuk mendapatkan hasil kajian tentang brand image sepeda motor merek

Yamaha Mio GT di mata konsumen.

3. Untuk mendapatkan hasil kajian secara parsial dan simultan pengaruh

celebrity endorser terhadap brand image dan dampaknya tehadap loyalitas

konsumen produk sepeda motor merek Yamaha Mio GT.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan

relevan yang dapat digunakan oleh:

1. Penulis : Hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

pengaruh celebrity endorser terhadap brand image dan dampaknya tehadap

loyalitas konsumen produk sepeda motor merek Yamaha Mio GT

2. Perusahaan : Diharapkan pihak perusahaan dapat menyelesaikan masalah yang

berhubungan dengan pengaruh celebrity endorser terhadap brand image dan

loyalitas kunsumen untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan

meningkatkan efisiensi sumberdaya perusahaan.

3. Akademis : Bagi para Akademisi diharapkan dapat menambah pengetahuan

dalam pembahasan pengaruh celebrity endorser dan brand image atau bahkan

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.


