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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan suatu konsep yang sangat 

penting dalam strategi pemasaran. Keberadaan konsumen yang loyal pada merek 

sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2004) loyalitas merek merupakan hasil yang paling diharapkan dari 

sebuah penelitian mengenai perilaku konsumen. Ada banyak definisi loyalitas 

merek ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Definisi yang umum dipakai 

adalah penjelasan bahwa loyalitas merek merupakan suatu preferensi konsumen 

secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk 

yang spesifikasi atau pelayanan tertentu.  

Loyalitas merupakan hal yang penting, sebab strategi pemasaran yang 

sukses dan didukung oleh pelanggan yang setia, menghasilkan konsumen-

konsumen yang loyal. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan meningkatkan kepuasan 

pelanggan dengan merek produk yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini juga 

terjadi di dalam komunitas Honda CBR yang loyal akan merek tersebut. 

Keloyalan anggota ini akan merek tersebut dapat diketahui dari beberapa anggota 

yang melakukan pembelian ulang akan kendaraan tersebut. 

Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam untuk 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang menjadi preferensinya secara 

konsisten pada masa yang akan datang dengan cara membeli ulang merek yang 
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sama meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang dapat 

menimbulkan perilaku peralihan. Pembicaraan tentang konsistensi perilaku ini 

membutuhkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran konsumen 

consumer learning karena teori pembelajaran memfokuskan pada kondisi yang 

menghasilkan adanya konsistensi perilaku sepanjang waktu. Penjelasan tersebut 

memberikan gambaran bahwa pembelajaran, kebiasaan, dan loyalitas merupakan 

konsep yang saling berhubungan.  

Begitu pentingnya loyalitas bagi perusahaan telah menjadikan loyalitas 

sebagai fenomena yang menarik banyak perhatian dan fokus para peneliti 

sehingga mendorong munculnya banyak penelitian di bidang loyalitas konsumen 

ini yang pada akhirnya  menghasilkan banyak definisi tentang loyalitas itu sendiri 

dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Komitmen yang dipegang 

secara mendalam untuk membeli kembali atau menjadi pelanggan kembali suatu 

produk yang lebih disukainya dimasa yang akan datang, dengan demikian 

menyebabkan pembelian ulang merek atau sejumlah merek yang sama meskipun 

pengaruh situasional dan usaha pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan 

perubahan perilaku. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi 

loyalitas merek diantaranya yaitu, pertama brand equity (equitas merek) 

merupakan  kombinasi antara nilai identitas merek dan semua nilai yang dimiliki 

atau diwakili oleh suatu merek secara keseluruhan. Suatu merek dikatakan 

memiliki ekuitas tinggi jika merek tersebut dipersepsi baik oleh setiap orang yang 

berkepentingan dalam merek tersebut. Kedua Brant image (citra merek) 
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merupakan kumpulan kesan yang ada di benak konsumen mengenai suatu merek 

yang dirangkai dari ingatan-ingatan konsumen terhadap merek tersebut. 

Ketiga brand trust (Kepercayaan merek) merupakan  persepsi akan 

kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman, atau lebih 

pada urutan-urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya 

harapan akan kinerja produk dan kepuasan keempat brand comunity merupakan  

sekelompok customer yang saling mempunyai social relationship tertentu 

berdasarkan produk yang mereka gunakan atau ketertarikan pada suatu 

produk.Variabel-variabel inilah yang sebaiknya dipahami perusahaan yang akan 

mengarahkan pelanggan kepada loyalitas merek.  

Berdasarkan variabel diatas peneliti mengkaitkan antara brand comunity 

dengan loyalitas merek karena Dengan munculnya brand community yang tidak 

lain adalah komunitas yang mempergunakan produk satu merek dan model 

diyakini menjadi pasar yang sangat potensial di masa depan. Loyalitas konsumen 

akan merek sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk dapat 

mempertahankan pangsa pasarnya, dan dengan adanya brand community 

diharapkan dapat mempertahankan loyalitas merek para anggota komunitas 

tersebut.  

Brand Community pertama kali dikemukakan oleh Muniz dan O’Guinn 

(1995:201) dalam Association for Consumer Research Annual Conference in 

Minneapolis. Pada tahun 2001 artikel berjudul “Brand Community” 

dipublikasikan dalam jurnal penelitian konsumen (SSCI), mereka menjelaskan 

konsep  Brand Community sebagai suatu bentuk komunitas yang terspesialisasi, 
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komunitas yang memiliki ikatan yang tidak berbasis pada ikatan secara geografis, 

namun lebih didasarkan pada seperangkat struktur hubungan sosial di antara 

penggemar merek tertentu. 

Menurut Schouten dan Mc. Alexander (Ferinadewi, 2008: 175) 

menyatakan bahwa komunitas merek akan ditandai oleh: (a) adanya kesadaran 

yang sama; (b) ritual dan tradisi; (c) tanggung jawab moral. Sedangkan menurut 

Muniz dan O’Guin tahun 2001 dalam jurnal yang berjudul Brand Community, 

menemukan bahwa terdapat tiga tanda penting dalam komunitas, yaitu : (a) 

consciousness of kind (kesadaran bersama) yang terdiri dari legitimacy 

(legitimasi) dan opposotional brand loyalty (loyalitas merek oposisi); (b) rituals 

and tradition (ritual dan tradisi) yang terdiri dari celebrating the history of the 

brand (memperingati sejarah merek) dan sharing brand stories (berbagi cerita 

merek); (c) moral responsibiltiy (rasa tanggung jawab moral) yang terdiri dari 

integrating and retaining members (integrasi dan mempertahankan anggota) dan 

assisting in the use of the brand (membantu dalam penggunaan merek). 

Tumbuhnya berbagai komunitas pelanggan sedikit banyak mempengaruhi 

strategi pengembangan suatu merek, komunitas mempunyai pengaruh bagi 

preferensi merek yang digunakan oleh anggota komunitasnya. Brand community 

menjadi sebuah bukti akan adanya perhatian konsumen terhadap merek. Perhatian 

ini merupakan modal yang penting bagi pembentukan loyalitas. Merek 

mendapatkan manfaat lain dari brand community melalui aktivitas anggota dalam 

berbagi pengetahuan, pengalaman dan harapan mereka mengenai merek yang 
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mereka gunakan, segala manfaat yang ditawarkan oleh merek akan lebih mudah 

untuk diketahui dan diyakini.  

Ikatan Cbr Malang Club (CMC) merupakan komunitas dari para pengguna 

sepeda motor sport yang diproduksi oleh Honda.  Disini peneliti ingin meneliti 

pada komunitas sepeda motor di Kota Malang, karena Malang merupakan kota 

yang mempunyai pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi, dimana di 

Kota Malang terdapat berbagai macam komunitas otomotif mulai dari komunitas 

mobil, hingga sepeda motor dari berbagai merek dan tipe, sehingga banyak 

terbentuknya suatu komunitas motor Honda di Malang. Setiap komunitas tersebut 

mempunyai lambang atau ciri khas tertentu yang bisa membedakan komunitas 

satu dengan yang lainnya, atau masyarakat yang bukan anggota komunitas. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil objek pada komunitas motor 

Honda CBR Malang Club (CMC), karena komunitas ini merupakan komunitas 

yang mempunyai lingkup Nasional yang terdapat di seluruh kota-kota besar di 

Indonesia, khususnya di kota Malang, dan sudah berdiri cukup lama sejak tahun 

2010. Komunitas club CBR ini memiliki kurang lebih 70 orang anggota, yang 

diketuai oleh Verens Diaz. Untuk sekretariat Club CBR Malang alamatnya di ruko 

Soekarno-Hatta (Suhat) Indah blok A-23. 

Berdirinya Honda CBR Club di Malang dikarenakan dengan banyaknya 

peminat CBR di kota Malang, sehingga ada pemikiran untuk membentuk suatu 

komunitas Honda CBR dengan Tujuan untuk menyatukan loyalitas dan 

membangun persaudaraan atas dasar produk dan merek yang sama. Semua itu 

tidak lepas dari hobi yang sama dari masing - masing anggota.  
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Keloyalan dan rasa persaudaraan diantara anggota komunitas club CBR 

ditunjukkan dengan melakukan touring bersama ke luar kota yang sudah 

diagendakan dalam kepengurusan. Selain itu penerimaan tamu dari club CMC 

kota lain atau dari club di luar keluarga besar HCMCI juga merupakan rasa 

solidaritas antar bikers, walaupun terkadang tidak kenal satu dengan yang lain 

sehinggga tidak menutup kemungkinan untuk bertambahnya konsumen memakai 

Honda CBR di Malang dikarenakan komunitas tersebut dan pasti diikuti juga akan 

bertambahnya anggota baru dalam komunitas ini. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa komponen-komponen brand 

community yaitu, pertama Consciousness of kind ( kesadaran bersama ) Elemen 

terpenting dari komunitas adalah kesadaran masyarakat atas suatu jenis produk, 

dan ini jelas terlihat dalam komunitas, Setiap anggota merasa bahwa hubungannya 

dengan merek itu penting, namun lebih penting lagi, mereka merasa hubungannya 

lebih kuat satu sama lain sesama anggota. 

Kedua  Rituals and tradition ( ritual dan tradisi ) Ritual dan tradisi juga 

nyata adanya dalam komunitas merek. Ritual dan tradisi mewakili proses sosial 

yang penting dimana arti dari komunitas itu adalah mengembangkan dan 

menyalurkan dalam komunitas. Ketiga  Moral responsibiliy ( rasa tanggung jawab 

moral ) Komunitas juga ditandai dengan tanggungjawab moral bersama. 

Tanggungjawab moral adalah memiliki rasa tanggungjawab dan berkewajiban 

secara keseluruhan, serta kepada setiap anggota komunitas. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari masalah latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka  penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah dimensi brand community : consciousness of kind, rituals and 

tradition dan  moral responsibiliy apakah  berpengaruh terhadap loyalitas 

merek? 

2. Diantara variabel brand community manakah yang paling berpengaruh 

terhadap loyalitas merek? 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena luasnya 

objek yang perlu diteliti. Penelitian ini meneliti masalah brand community Oleh 

Muniz Jr. dan O’Guinn (2001), komunitas merek didefinisikan sebagai 

“aspecialized, non-geographically bound community, based on a structured set of social 

relations among admirers of a brand.”, yaitu sebuah komunitas yang tidak terikat 

oleh faktor-faktor geografis, yang didasari oleh seperangkat struktur hubungan 

sosial diantara para pemuja sebuah merek. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis pengaruh Consciousness of kind, rituals and 

tradition, moral responsibiliy terhadap loyalitas merek.  

2. Untuk mengetahui variabel brand community yang paling berpengaruh 

terhadap loyalitas merek. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa brand community 

mempunyai pengaruh terhadap loyalitas merek dan selanjutnya dapat 

menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan strategi yang 

tepat.  

2. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang pemasaran.  

3. Sebagai media untuk menguji kemampuan penulis dalam 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


