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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Apabila ada minimal dua perusahaan yang beroperasi dengan produk 

(Barang dan Jasa) yang sama maka salah satu diantaranya ingin keluar sebagai 

pemenang dalam suatu persaingan bisnis. Sebagai pemenang dalam dunia bisnis 

sering kali diartikan mendapat pangsa pasar terbesar yang nantinya akan 

mempunyai kekuatan monopoli, dan seandainya monopoli dilarang oleh 

pemerintah, maka minimal akan menguasai pangsa pasar terbesar sehingga 

menjadi perusahaan yang berstatus pemimpin atau penentu harga (Price setter or 

Price leader). Masing-masing pihak akan selalu berusaha untuk memenangkan 

persaingan dan masing-masing pihak akan selalu melakukan analisis tentang 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman satu sama lain. Kelemahan dirinya 

dan ancaman dari perusahaaan pesaing akan selalu dianalisis dan diantisipasi dan 

kemudian akan diperbaiki agar tidak mudah diserang atau ditundukkan oleh 

perusahaan pesaing. Keadaan seperti itu akan terus berlangsung selama 

perusahaan tetap beroperasi.1 

Setiap perusahaan, tidak peduli bergerak di bidang apa dan dimanapun 

tempatnya, akan selalu berusaha untuk tetap eksis dan jika bisa perusahaan 

dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Sama dengan setiap mahluk hidup, 

jika perusahaan diibaratkan dengan mahluk hidup yang memiliki naluri alamiah 

                                                 
1 H. Kusnadi, 2000. Pengantar Manajemen Strategi, Malang, Universitas Brawijaya. Hal 2. 
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untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Jika makhluk hidup ingin bertahan 

maka satu hal yang diperlukan adalah strategi bertahan hidup. Sedangkan 

perusahaan yang tentunya memiliki suatu produk baik itu barang ataupun jasa, 

maka membutuhkan strategi pula yang dinamakan dengan strategi pemasaran. 

Karena bertahan atau tidaknya suatu perusahaan ditentukan dengan tingkat 

penjualan produknya dipasaran. Oleh karena itu strategi pemasaran merupakan 

senjata utama bagi suatu perusahaan untuk tetap bisa bertahan di dunia bisnis. 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dengan tingginya arus 

informasi, perkembangan teknologi yang sangat cepat, maka suatu perusahaan 

harus benar-benar memanfaatkan keberadan sarana-sarana yang ada terutama 

media. Karena, salah satu strategi pemasaran yang yang paling mujarab saat ini 

adalah melalui media dengan yang disebut iklan. Iklan merupakan media 

informasi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, 

orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para 

konsumen atau khalayak secara suka rela terdorong untuk melakukan sesuatu 

tindakan sesuai dengan yang diinginkan orang yang mengiklankan.2 Salah satu 

tujuan utama dari iklan adalah mempengaruhi pemikiran konsumen untuk 

mencoba atau memiliki produk yang ditawarkan. Artinya, secara tidak langsung 

para konsumen akan diarahkan oleh iklan yang ditampilkan di media kepada suatu 

produk tertentu.   

Berkaitan dengan strategi pemasaran, peneliti dalam penelitian ini akan 

fokus kepada strategi pemasaran Yamaha dalam konteks Multinational 

                                                 
2 Frank Jefkins, 1997. Periklanan, Jakarta, Erlangga. Hal 18.  
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Corporation (MNC) yang difokuskan pada tahun 2010. Yamaha Corporation 

sebagai perusahaan yang sudah mengglobal, tentunya memiliki strategi tertentu 

dalam menarik pembeli. Apalagi jika dikaitkan dengan prestasi Yamaha di 

MotoGP, maka bisa dikatakan semakin memudahkan Yamaha dalam 

mempromosikan produknya. Karena secara tidak langsung dengan prestasi yang 

diraih diajang MotoGP tentunya mendongkrak citra Yamaha sebagai merek yang 

tangguh dan tentunya lebih unggul dari merek lain. Salah satu strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh Yamaha tentunya melalui media elektronik yaitu televisi. 

Berkaitan dengan prestasinya di ajang MotoGP, Yamaha melakukan 

sedikit perubahan di dalam strategi pemasarannya terutama melalui iklan di 

televisi. Saat ini Yamaha dalam iklannya di televisi, khususnya untuk Indonesia 

membuat perubahan dengan menggunakan ikonnya di MotoGP seperti Jorge 

Lorenzo dan Valentino Rossi (meskipun Rossi saat ini sudah pindah ke Ducati) 

dalam setiap iklannya. Sebelum Yamaha mendominasi di MotoGP, Yamaha 

Corporation hanya menggunakan ikon-ikon lokal saja. Hal tersebut tentu saja 

ditujukan agar masyarakat terutama di Indonesia menganggap bahwa sepeda 

motor yang di pasarkan di Indonesia seperti Jupiter Z dan Jupiter MX juga 

digunakan oleh Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, sehingga ada persepsi di 

dalam pemikiran kita bahwa kita juga menunggangi motor yang sama yang 

dikendarai oleh Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. 

Kemudian strategi pemasaran lain yang digunakan oleh Yamaha dengan 

mencantumkan motto Yamaha di iklan televisi Indonesia yaitu Yamaha semakin 

di depan di lengan baju balap yang digunakan oleh dua pembalapnya tersebut. 
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Satu hal yang ingin dikonstruksikan oleh Yamaha dalam pola pikir masyarakat 

Indonesia terbangun sebuah konstruksi bahwa bahasa Indonesia yang notabene 

merupakan sebuah simbol keberadaan sebuah bangsa, digunakan di lengan baju 

orang yang bisa dianggap sebagai pujaan orang di seluruh dunia, dan juga bisa 

dilihat oleh orang di seluruh Indonesia. Kita akan merasa seolah-olah eksistensi 

sebagai bangsa kita diakui. Dan hal tersebut juga bisa sebagai bentuk penghargaan 

Yamaha terhadap orang Indonesia yang telah memberikan sumbangsih yang 

cukup besar terhadap Yamaha dengan membeli produknya. 

Hal tersebut dilakukan oleh Yamaha, tidak lepas dari pentingnya 

keberadaan Indonesia bagi Yamaha. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 

lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi 

Yamaha. Tidak hanya bagi Yamaha saja tetapi produsen motor lain juga 

menunjukkan pemikiran yang sama bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat 

strategis dalam pemasaran produknya. Selain itu, Indonesia yang termasuk ke 

dalam kelompok negara berkembang dengan tingkat ekonomi dan tingkat daya 

beli masyarakatnya yang masih rendah tentunya akan lebih memilih membeli 

sepeda motor dibandingkan dengan mobil yang notabene harganya masih bisa 

dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah.   

Kemudian, Indonesia juga masih dianggap sebagai surga pasar motor. 

Karena itu beberapa tahun ke depan Indonesia masih menjadi target utama 

pemasaran motor. Bahkan diperkirakan 7-10 tahun ke depan penjualan motor 

nasional akan merangkak naik dan diproyeksi bisa mencapai angka 8-10 juta unit 

per tahunnya. Prediksi tersebut diungkapkan Ketua Asosiasi Industri Sepeda 
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Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sinduwinata, "Dengan perkembangan yang 

signifikan ini, diperkirakan tahun 2013-2014 pasar motor kita bisa sampai 10 juta 

unit," ungkap Gunadi. Gunadi juga mengungkapkan Indonesia memang 

merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri kendaraan roda dua. Sebab 

hingga saat ini Indonesia menempati posisi pasar terbesar nomor tiga di dunia. 

Menurutnya, pasar motor Indonesia memang berkembang sangat signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir. Tahun 2009 mencapai 5,8 juta unit. Dengan kondisi 

seperti sekarang ini, Gunadi berani memprediksikan pasar motor Indonesia pada 

tahun 2010 mencapai rekor terbaru dengan penjualan total mencapai angka 6,2 

juta unit. Regulasi yang dipermudah merupakan satu hal yang harus dilakukan, 

agar pasar otomotif khususnya motor berkembang pesat di tanah air, Gunadi 

mengungkapkan pemerintah telah berjanji untuk mempermudah regulasi. Regulasi 

sangat penting agar para pelaku industri di tanah air tidak merasa kesulitan dalam 

hal investasi dan pengembangan bisnisnya di Indonesia.3 

Prediksi Indonesia bisa mencapai produksi hingga 10 juta unit di tahun-

tahun mendatang juga datang dari Chairman dan Presiden Komisaris PT Yamaha 

Motor Kencana Indonesia (YMKI) Yoshiteru Takahashi, "7-10 tahun ke depan 

saya perkirakan pasar Indonesia mampu menyerap 8-10 juta unit motor per 

tahun," ungkap Takahashi yang mengaku perhitungan ini diambil dari 

perkembangan terkini pasar roda dua yang permintaan terhadap motor masih 

terbilang sangat tinggi. Menurutnya, di tahun 2010 diperkirakan pasar motor 

                                                 
3 Indonesia Surga Pasar Motor http://www.bataviase.co.id/node/118203. Diakses tanggal 25-02-
2011. 
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Indonesia  akan naik sekitar 10 persen (menjadi 6,2-6,3 juta unit) karena perkiraan 

ekonomi akan tumbuh 5 persen dan biasanya industri motor akan naik dua kali 

lipatnya.4  

Indonesia merupakan pasar motor terbesar ketiga di dunia setelah China 

dan India. Populasi motor di negara ini termasuk yang terbesar. Total ada 60 juta 

unit motor yang sudah beredar di Indonesia. Jika jumlah motor 60 juta, dengan 

jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 238 juta berarti diantara 4 

penduduk Indonesia ada 1 yang sudah memiliki motor. Dari data Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia (AISI), Indonesia menempati negara ketiga terbesar 

dalam produksi sepeda motor dengan kapasitas produksi 7,5 juta unit per tahun, 

sedangkan peringkat kedua ditempati India dengan jumlah hampir 10 juta unit per 

tahun dan peringkat teratas ditempati China dengan produksi 30 juta unit per 

tahun.5 

Perubahan strategi yang dilakukan oleh Yamaha merupakan sesuatu yang 

niscaya diperlukan, mengingat persaingannya dengan produk motor Jepang 

lainnya yang selalu ketat setiap tahunnya. Jadi Yamaha harus memanfaatkan 

momen dan potensi yang ada terutama berkaitan dengan keberhasilannya di 

MotoGP. Sesuai dengan motto Yamaha yang semakin di depan maka diperlukan 

berbagai macam evolusi terutama menyangkut strategi pemasaran agar nantinya 

semakin jauh di depan.  

                                                 
4 Ibid. 
 
5 RI pasar motor terbesar ketiga di dunia http://www.solopos.co.id/2010/ekonomi-bisnis/ri-pasar-
motor-terbesar-ketiga-di-dunia-78899. Diakses tanggal 25-02-2011. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pemasaran motor Yamaha Motor Corporation sebagai 

MNC di Indonesia ? 

2. Bagaimana perubahan strategi pemasaran Yamaha Motor Corporation sebagai 

MNC di Indonesia berkaitan dengan even MotoGP ? 

  

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran Yamaha Motor Corporation sebagai 

MNC di Indonesia. 

2. Untuk menjelaskan dan mengetahui perubahan strategi pemasaran Yamaha 

Motor Corporation sebagai MNC di Indonesia berkaitan dengan even 

MotoGP. 

  

1.4. Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai fenomena seperti yang 

telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas, telah ada beberapa peneliti yang 

telah melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu berkaitan dengan 

strategi pemasaran Yamaha di Indonesia. Penelitian pertama dilakukan oleh Ita 

Puspita Endah, MB-IPB, dalam tulisannya yang berjudul Analisis Efektivitas Iklan 

Televisi Sepeda Motor YAMAHA. Dalam tulisannya tersebut mengungkapkan 
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bahwa Sepeda motor sebagai salah satu produk industri otomotif yang ada di 

Indonesia pertumbuhannya sangat cepat dalam kurun waktu tujuh tahun pasca-

krisis moneter tahun 1998. Pada tahun 2005 populasi sepeda motor di Indonesia 

telah melebihi 25 juta unit, sedangkan dari data penjualan sepeda motor hingga 

akhir tahun 2006 menunjukkan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Sepeda motor 

merupakan alat transportasi primadona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Pada tingkat pendapatan yang relatif masih rendah serta infrastruktur lalu lintas 

yang belum memadai membuat banyak orang melirik sepeda motor.6 

Perkembangan dunia periklanan pada saat ini yang semakin pesat dan 

didukung oleh petumbuhan media cetak maupun jumlah stasiun televisi (media 

elektronik) yang terus meningkat, membuat perusahaan harus selektif dalam 

membuat iklan televisi yang paling efektif untuk mendukung penjualannya. 

Strategi pemasaran dan promosi yang tepat dan efisien diperlukan agar efektivitas 

komunikasi iklan dapat dicapai, maka ada tiga hal yang perlu dikaji yaitu 

pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen, proses komunikasi dan pengambilan 

keputusan pembelian oleh konsumen, serta target jumlah konsumennya. Penelitian 

dilaksanakan dalam waktu hampir dua bulan, dimulai bulan Februari hingga 

Maret 2007 dan menggunakan metode analisis deskriptif dan survey pelanggan. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada 

responden di wilayah Jabobek. Responden dalam penelitian ini meliputi 

                                                 
6Analisis Efektivitas Iklan Televisi Sepeda Motor YAMAHA  http://www.elibrary.mb.ipb. 
ac.id/gdl. php?mod=browse&op=read&id=mbipb-12312421421421412-itapuspita-541. Diakses 
tanggal 25-02-2011. 
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pelanggan dan calon pelanggan sepeda motor Yamaha. Data sekunder diperoleh 

dari data internal perusahaan (YMKI), dealer-dealer Yamaha, Badan Pusat 

Statistik, literatur, jurnal maupun dari pihak lain yang relevan dengan penelitian 

ini. Dalam penelitian ini responden diwakili oleh sejumlah sampel dengan teknik 

pengambilan secara nonprobability sampling (penarikan sampel secara tidak acak) 

dengan metode convinience sampling, yaitu dengan menyebarkan kuesioner 

kepada pelanggan yang sedang melakukan transaksi di dealer (sales dan bengkel) 

dalam lingkup jaringan Direct Distribution System (DDS) 1 di tiga kota Jakarta, 

Bogor, dan Bekasi. Masing-masing kota diwakili oleh tiga dealer yang memiliki 

kriteria penjualan tertinggi, dan pembagian jumlah responden tiap kota didasarkan 

pada persentase hasil penjualan tahun 2006. Selanjutnya kelompok responden 

tersebut disebut kelompok responden pelanggan Yamaha. Selain itu kuesioner 

juga disebarkan kepada masyarakat umum yang merupakan non pengguna sepeda 

motor Yamaha yang diperoleh di bengkel umum, tempat parkir sekolah atau 

universitas yang tersebar di tiga kota Jakarta, Bogor dan Bekasi. Selanjutnya 

kelompok ini disebut kelompok responden non pelanggan Yamaha. Total 

kuesioner yang disebarkan sebanyak 200 eksemplar.7 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Responden yang mengetahui 

keberadaan iklan Yamaha adalah 198 (99%), iklan Honda 196 (98%) serta Suzuki 

191 (95,5%) sehingga tingkat awareness konsumen terhadap ketiga merek diatas 

sangat baik. Top of mind dari merek Yamaha berada di urutan pertama. Akan 

tetapi untuk responden non pelanggan Yamaha top of mind Yamaha berada di 

urutan kedua. Hal ini membuktikan bahwa untuk membangun merek agar berada 
                                                 
7 Ibid. 
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di urutan pertama memerlukan waktu yang lama agar merek dapat diingat oleh 

masyarakat luas. Untuk brand recall ternyata Yamaha menempati urutan ketiga 

setelah Suzuki dan Honda, sedangkan untuk brand recognition Yamaha 

menempati urutan pertama disusul Honda dan terakhir Suzuki di urutan ketiga.  

Iklan sepeda motor Yamaha yang ditayangkan di TV menunjukkan sikap 

responden setelah melihat iklan Jupiter-MX, Mio dan Vega-R lebih banyak berada 

pada pilihan suka (di atas 60 persen) terhadap pernyataan-pernyataan yang 

diajukan dalam kuesioner, kecuali untuk pernyataan iklan Yamaha menakutkan 

sebanyak 55,2 persen tidak setuju. Hal ini menunjukkan aspek kognitif, yang 

menggambarkan emosi atau perasaan serta respek konsumen terhadap merek atau 

produk. Konsumen juga akan menunjukkan penilaian langsung terhadap produk 

tersebut disukai atau tidak. Dengan menggunakan metode Customer Response 

Index (CRI) ternyata iklan Yamaha di televisi efektif untuk pelanggan Yamaha. 

Akan tetapi tidak efektif untuk responden non pelanggan Yamaha. Faktor 

dominan yang menyebabkan rendahnya CRI pada non pelanggan Yamaha adalah 

banyaknya responden yang tidak tertarik iklan Yamaha yaitu sebesar 34,6 persen 

(low intention), low purchase level (22,8%) dan low interest (12,9%). Faktor 

dominan penyebab low intention ini adalah karena dari iklan Yamaha dianggap 

belum dapat menjelaskan kualitas produk dan harganya. Sedangkan faktor 

dominan penyebab low purchase level karena sudah setia pada merek tertentu dan 

mempertimbangkan harga serta masih kurang percaya terhadap kualitas produk 

sepeda motor Yamaha.8 

                                                 
8 Ibid. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Susi Retno Wulandari dengan judul 

tulisan Pengaruh Iklan Media Televisi Terhadap keputusan Pembelian Konsumen 

Dalam Membeli Sepeda Motor Yamaha (Studi Pada Pemilik Motor Yamaha di 

Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri). Dalam tulisannya Susi 

Retno Wulandari menerangkan bahwa pada saat ini dunia bisnis ditandai dengan 

adanya pola bisnis yang memiliki persaingan yang tajam. Hal ini disebabkan 

banyaknya produk-produk yang dihasilkan dan beredar di pasar. Salah satu 

produk yang menjadi kebutuhan manusia saat ini adalah sepeda motor, banyak 

dijumpai merek lama yang sudah semenjak dulu eksis. Tingginya penggunaan 

sarana transportasi saat ini tidak saja karena fungsinya, namun sudah merupakan 

kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi oleh berbagai sektor. Dewasa ini 

perkembangan penggunaan sepeda motor sangat pesat sekali sesuai dengan 

perkembangan teknologi di dunia otomotif, sehingga tidak mengherankan jika 

persaingan dalam usaha sepeda motor berlangsung dengan sangat ketat dan harga 

yang ditawarkan pun menjadi kompetitif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi masyarakat terhadap iklan sepeda motor Yamaha melalui 

media Televisi (isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan) di 

masyarakat Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Kondisi 

Keputusan pembelian konsumen di masyarakat Desa Baye, Kecamatan Kayen 

Kidul,  Kabupaten Kediri. Mengetahui pengaruh isi pesan, struktur pesan, format 

pesan dan sumber pesan iklan sepeda motor Yamaha melalui media Televisi 

secara parsial terhadap proses keputusan pembelian masyarakat Desa Baye, 

Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Untuk mengetahui pengaruh isi 
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pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan iklan sepeda motor Yamaha 

melalui media televisi secara simultan terhadap proses keputusan pembelian 

masyarakat Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Mengetahui 

Variabel iklan media televisi yang terdiri dari isi pesan, struktur pesan, format 

pesan, dan sumber pesan, yang dominan mempengaruhi proses pembelian pada 

masyarakat Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Populasi 

dalam penelitian ini adalah para pemilik sepada motor Yamaha di Desa Baye, 

Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri adalah sebesar 513 orang. Cara 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

propotional sampel yaitu dilakukan untuk melakukan penyempurnaan penggunaan 

teknik sampel berstrata atau sampel wilayah. Sedangkan metode pengumpulan 

data adalah dengan menyebarkan angket atau kuisioner.9 

Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS  for windows release  13,0 

dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Setelah melakukan proses pengolahan data 

dan analisis regresi linear berganda diketahui hasil penelitian menyatakan bahwa 

(1) Isi pesan 0,321 (2) Struktur pesan 0,353 (3) Format pesan 0,299 (4) Sumber 

pesan 0,291. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Rata-Rata responden setuju 

dengan faktor-faktor pembentuk pesan iklan di televisi. (2) Rata-Rata responden 

setuju dengan faktor-faktor pembentuk keputusan pembelian. (3) Ada pengaruh 

yang positif signifikan pesan iklan (isi pesan, struktur pesan, format pesan dan 

                                                 
9 Susi Retno Wulandari Pengaruh Iklan Media Televisi Terhadap keputusan Pembelian Konsumen 
Dalam Membeli Sepeda Motor Yamaha (Studi Pada Pemilik Motor Yamaha di Desa Baye, 
Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri). http://karya-ilmiah.um.ac. id/index.php/manajemen/ 
article/view/ 5586. Diakses tanggal 25-02-2011. 
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sumber pesan) secara parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha. (4) Ada pengaruh yang positif signifikan pesan iklan (isi pesan, struktur 

pesan, format pesan dan sumber pesan) secara simultan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha. (5) Faktor iklan yang dominan mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah isi pesan. Saran yang dapat dikemukakan berkaitan 

dengan temuan yang diperoleh selama ini adalah: (1) Bagi perusahaan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan pelaksanaan 

bauran promosinya khususnya periklanan sehingga produk yang dipasarkan lebih 

mengena dan mudah diingat oleh konsumen. (2) Hendaknya perusahaan bisa 

mempertahankan kegiatan periklanan baik itu melalui leaflet, baliho, dan media 

cetak karena kegiatan periklanan memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. (3) Untuk pihak Divisi Pemasaran Yamaha Indonesia, untuk 

meningkatkan kualias produk serta tema iklan sehingga akan menambah 

kepercayaan pemirsa terhadap minat beli produk.10   

Dari dua penelitian tersebut diatas, dapat diketahui strategi pemasaran 

melalui iklan dapat mempengaruhi pembelian. Tetapi terdapat perbedaan dengan 

yang peneliti teliti. Kedua peneliti diatas hanya memfokuskan pada strategi 

Yamaha melalui iklan di televisi dan cara iklan-iklan Yamaha tersebut menarik 

konsumen. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah tentang 

perubahan strategi Yamaha berkaitan dengan even MotoGP, terutama dikaitkan 

dengan masa-masa kejayaan Yamaha yaitu tahun 2008-2010.  

                                                 
10 Ibid. 
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1.5. Landasan Konsep 

1.5.1. MNC (Multinational Corporation) 

Paling tidak ada empat tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan yang 

beroperasi di pasar dunia, yaitu: Perusahaan domestik, perusahaan Internasional, 

perusahaan multinasional, perusahaan global atau transnasional. Perusahaan 

domestik memfokuskan strategi pada pasar, pemasok, pesaing domestik, dengan 

anggapan bahwa pasar domestik masing-masing memiliki peluang dan aman 

karena belum dimiliki oleh perusahaan asing. Perusahaan Internasional melayani 

pasar domestik dan pasar negara lain (eksportir). Orientasi bisnisnya masih 

etnosentris yakni aktivitas domestik lebih diutamakan dan pasar Internasional 

sebagai aktivitas sekunder. Perusahaan multinasional menjual produksinya 

kebanyak negara dan setiap negara diperlakukan sebagai pasar tersendiri. 

Orientasi bisnis polisentris yakni pasar setiap negara memiliki keunikan (berbeda) 

sehingga diperlukan program pemasaran yang berbeda. Perusahaan global atau 

transnasional memperlakukan dunia sebagai satu pasar, pasar dunia bergerak 

menuju keseragaman, karena kemajuan teknologi hampir setiap orang 

menginginkan barang yang dilihat, didengar dan dirasakan. Orientasi bisnisnya 

geosentris yakni pasar dunia memiliki persamaan dan perbedaan sehingga 

diciptakan strategi global berdasarkan kesamaan dan perbedaan, perusahaan 

global menjual produk global dengan variasi lokal.11 

Perusahaan multinasional atau MNC merupakan suatu perusahaan yang 

mempunyai cabang di luar negara asalnya. Dan perusahaan multinasional 

                                                 
11Fandi Tjiptono, 2000. Strategi Pemasaran, Cetakan Keempat, Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal 
328-329.  
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merupakan perusahaan yang memiliki modal besar. Definisi MNC adalah 

perusahaan yang kegiatan operasi bisnisnya bersifat multinasional atau 

Internasional, dimana ada perusahaan yang beroperasi pada negara induk yakni 

sebagai kantor pusat dan memiliki lokasi perusahaan cabang di tiga negara atau 

lebih.12 Dan mempunyai perusahaan induk sebagai kontrol dari semua perusahaan 

yang menyebar di seluruh dunia. Rata-rata perusahaan tersebut mempunyai 

investasi langsung di negara-negara tempat cabang dari perusahaan yang ada di 

luar negeri. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa negara maju yang memiliki 

MNC menunjukkan bahwa MNC memiliki efek positif maupun efek negatif 

terhadap perekonomian dunia. Efek positif MNC akan dapat mempengaruhi 

alokasi dana investasi bagi antar negara. Jumlah investor dunia mungkin dapat 

naik dengan munculnya MNC, terutama jika naiknya investasi di cabang luar 

negeri tidak mengakibatkan turunnya investasi di negeri asal MNC. MNC juga 

memiliki ekses sumber dana Internasional yang lebih besar dan kemudian 

menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta resiko yang 

rendah.13 Dan efek negatif MNC akan menimbulkan monopoli dari perusahaan-

perusahaan besar yang memiliki modal, akibatnya alokasi sumber daya atau 

faktor-faktor produksi kurang optimal. Kekuatan pasar MNC mungkin dapat 

merupakan alat untuk menghambat para pasaing yang tidak memiliki keunggulan 

dalam pasar, input, produk, keuangan ataupun keunggulan  lainnya. 

                                                 
12 Lia Amalia, 2007. Ekonomi Internasional, Jakarta, Graha Ilmu. Hal 204. 
 
13 Ibid. Hal 208. 
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Dengan luasnya jaringan yang dimiliki oleh MNC, akan memudahkannya 

dalam melakukan kegiatan pemasaran produk ke seluruh dunia. Kepemilikan 

modal dalam jumlah besar menjadi faktor penunjang bagi MNC untuk melakukan 

ekspansi ke seluruh dunia. Kebijakan ekspansi yang dilakukan oleh MNC, seperti 

Yamaha yang mendirikan pabrik perakitan sepeda motor di berbagai negara 

termasuk Indonesia merupakan sebuah strategi untuk memudahkan pemasaran 

dan meminimalisasi biaya produksi. Dengan adanya pabrik di negara-negara yang 

menjadi pasar utama dari produknya, menjadikan MNC-MNC seperti Yamaha 

selalu mengalami peningkatan penjualan setiap tahunnya. 

Strategi lain yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

oleh perusahaan otomotif Jepang seperti Yamaha adalah dengan mengikuti lomba 

balap MotoGP. Dalam kompetisi MotoGP, sepeda motor merek Yamaha akan 

berkompetisi dalam hal ketahanan motor, kualitas teknologi yang dipakai, dan 

desain motor. Dengan keikutsertaan dalam lomba MotoGP yang diharapkan akan 

meningkatkan citra merek-merek tersebut di Internasional.  

 
1.5.2. Strategi Pemasaran    

Sebuah perusahaan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

melalui aktivitas terpadu yang juga memungkinkan perusahaan mencapai 

tujuannya. Kepuasan konsumen merupakan tujuan utama dari konsep pemasaran. 

Perusahaan tidak dapat menerapkan konsep pemasaran hanya untuk memenuhi 

tujuan konsumennya, melainkan juga untuk mencapai tujuan perusahaan, kalau 

tidak perusahaan akan berhenti beroperasi. Sedangkan definisi dari pemasaran 

adalah proses sosial dan manajerial yang digunakan oleh individu dan kelompok 
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untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

pembuatan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain.14  

Dalam pemasaran sendiri dikenal istilah yang dinamakan dengan strategi 

pemasaran. Strategi pemasaran ialah pemikiran pemasaran yang merupakan alat 

bagi unit pemasaran untuk mencapai sasaran pemasaran. Strategi pemasaran harus 

merinci segmen pasar yang akan menjadi fokus pemasaran. Perusahaan harus 

pintar menerapkan upaya dan energi ke dalam segmen-segmen pasar tersebut dari 

sudut pandang kompetitif. Perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran 

untuk setiap segmen yang dituju.15 

Keberlangsungan hidup sebuah perusahaan tergantung dari berapa besar 

orang menyukai hasil produksi dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, salah 

satu elemen penting dari perusahaan adalah strategi pemasaran yang mereka 

gunakan dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk mereka. Saat ini, 

Dengan banyaknya sarana dan prasarana untuk mencapai hal tersebut, maka setiap 

perusahaan, untuk survive harus bisa memanfaatkan hal tersebut dengan 

semaksimal mungkin. Tentunya dalam dunia bisnis harus terpenuhi dua syarat 

utama agar perusahaan tetap beroperasi yaitu tercapainya kepuasan pelanggan dan 

perusahaan juga mendapatkan laba. 

Selama tiga dasawarsa yang lalu konsep pemasaran telah berubah secara 

drastis. Konsep lama lebih menitikberatkan pada produk, yaitu pemusatan 

perhatian pada kemampuan membuat suatu produk yang lebih baik dari standar 

                                                 
14 Mahmud Machfoedz, 2005. Pengantar Pemasaran Modern, Yogyakarta, Akademi Manajemen 
Perusahaan YKPN. Hal 2. 
 
15 Ibid. 
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yang telah ditetapkan perusahaan. Konsep ini mempunyai tujuan utama meraih 

keuntungan melalui penjualan dengan membujuk konsumen potensial untuk 

menukarkan uang mereka dengan produk perusahaan. Sedangkan konsep 

pemasaran “baru” muncul sekitar tahun 1960-an yang tidak lagi menitikberatkan 

pada produk melainkan pada konsumen. Walaupun tujuan utamanya masih tetap 

pada perolehan keuntungan, alat untuk mencapai tujuan ini melalui bauran 

pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, serta saluran distribusi.16  

Istilah strategi berasal dari kata Yunani yaitu: Strategia (stratos-militer dan 

ag-memimpin)  yang  berarti  seni  atau  ilmu  untuk  menjadi  seorang  Jenderal. 

Konsep ini sesuai dengan situasi zaman dulu yang sering diwarnai dengan perang 

dimana Jenderal dibutuhkan untuk memimpin angkatan perang agar dapat 

memenangkan perang. Dalam konteks bisnis strategi menggambarkan arah bisnis 

yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk 

mengalokasikan sumber daya dan usaha organisasi.17 

Strategi menjelaskan arah yang akan dituju perusahaan dan menuntun 

pengalokasian sumber daya dan upaya, strategi pemasaran menjelaskan dimana 

kita berada dan bisnis kita akan berada. Strategi pemasaran adalah suatu 

pernyataan bagaimana caranya suatu merek atau produk akan mencapai 

tujuannya. Strategi memberikan keputusan dan arahan sehubungan dengan 

variabel-variabel seperti: Segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, pemosisian, 

elemen bauran pemasaran dan pengeluaran.18 

                                                 
16 Faisal Afiff, 1994. Menuju Pemasaran Global, Bandung. Eresco. Hal 2. 
 
17Fandi Tjiptono, Op.Cit. Hal  3.  
 
18Melcolan HB Mc Donald dan Warren J. Keegan, 1999. Marketing Plans That Work, Penerbit 
Erlangga, Jakarta. Hal 12.   
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Pemasaran sangat mendasar sehingga tidak dapat dianggap sebagai fungsi 

yang terpisah dalam bisnis seperti ketrampilan atau pekerjaan yang sejajar dengan 

bagian lain seperti: Produksi atau personalia. Pemasaran merupakan dimensi pusat 

dari seluruh pasar yang dipandang oleh bisnis sebagai hasil akhir dari pandangan 

konsumen. Strategi pemasaran pada tingkat unit bisnis difokuskan pada  

segmentasi. Penentuan sasaran dan posisi pasar untuk menentukan strategi 

tersebut akan bersaing.19 

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan 

lingkungan eksternal. Padahal perusahaan hanya memiliki  kendali yang terbatas 

terhadap lingkungan eksternal, oleh sebab itu pemasaran memainkan peranan 

penting dalam pengembangan strategi. Strategi pemasaran memiliki lima elemen 

yang saling terkait, yaitu: Pemilihan pasar, perencanaan produk, penetapan harga, 

sistem distribusi, komunikasi pemasaran. Dalam merumuskan strategi pemasaran 

dibutuhkan pendekatan, analisis terhadap faktor-faktor, lingkungan, pasar, 

persaingan  kemampuan  internal, perilaku konsumen, ekonomi.20 

Strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis, strategi pengembangan 

dan pelaksanaan kegiatan dalam hal: Pemilihan strategi, pemilihan pasar sasaran 

produk, penetapan tujuan pemasaran, dan pengembangan, pelaksanaan serta 

pengelolaan strategi program pemasaran penentuan posisi pasar yang dirancang 

untuk memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran.21 Adapun proses strategi 

pemasaran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

                                                 
19David W. Cravens. 1996. Pemasaran Global, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hal 77.  
 
20Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 5-8.  
 
21David W. Cravcen, Op.Cit. Hal 77.  
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Gambar 1 

Proses Pemasaran Strategis22 

 

 

Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa komponen strategi pemasaran 

terdiri dari empat komponen, yaitu: Analisis situasi pasar, mendesain strategi 

pemasaran, pengembangan program pemasaran, implementasi dan pengelolaan 

strategi pemasaran. Analisis situasi pasar mengamati struktur dan analisis pasar, 

segmentasi pasar, analisis pesaing dan sistem informasi pasar.  

Desain strategi pemasaran membahas konsumen sasaran, analisis penentuan 

posisi, strategi penyeleksian setiap situasi persaingan dan strategi produk baru. 

                                                 
22Ibid. Hal 79. 
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Program pengembangan mencakup perancangan strategi: Produk, distribusi, harga 

dan promosi, pelaksanaan strategi pemasaran mempertimbangkan efektivitas dan 

pelaksanaan strategi dan pengendalian. 

Strategi pemasaran adalah metode untuk mencapai pemasaran yang 

dinyatakan dalam bauran pemasaran (marketing mix). Bauran adalah satu set 

variabel dalam rencana pemasaran yang dapat dikontrol perusahaan yang biasanya 

dinyatakan dalam bentuk 4P: Product (produk), price (harga), place (distribusi), 

dan promotion (promosi). Produk merupakan kebijakan untuk penghapusan, 

modifikasi, peran bahan, desain produk. Harga merupakan kebijakan harga yang 

harus ditentukan dalam segmen pasar. Distribusi merupakan kebijakan tingkatan 

distribusi dan layanan konsumen. Promosi merupakan kebijakan dalam 

berkomunikasi dengan konsumen melalui iklan, masyarakat, pemasaran langsung 

melalui pos, telepon, internet dan pameran.23 

Dalam konteks Yamaha sebagai MNC, dengan segmen pasar yang telah  

merambah ke seluruh dunia, dan strategi yang dipakai pun tentunya akan berbeda-

beda untuk setiap negara. Seperti di Indonesia, sebagai salah satu dari tiga besar 

pangsa pasarnya, Yamaha akan menerapkan strategi yang berbeda dengan negara 

lain. Contohnya seperti memasang motto Yamaha di lengan pembalap tentunya 

ditujukan hanya untuk menarik perhatian para konsumen yang berasal dari 

Indonesia saja, bukan dari negara lain. Hal tersebut sudah menggambarkan bahwa 

untuk masing-masing segmen pasar suatu perusahaan akan menggunakan strategi 

pemasaran yang berbeda pula.      

                                                 
23Melcolan HB Mc Donald dan Warren J. Keegan. Op.Cit. Hal 23.  
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1.5.3. Pemasaran Global 

Era globalisasi dan liberalisasi perdagangan mewarnai milenium baru (abad 

21). Adanya kemajuan dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, 

telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi menyebabkan arus 

informasi semakin mudah dan lancar antar individu maupun kelompok.24 

Globalisasi mengandung pengertian bahwa setiap negara, bahkan setiap 

bisnis dan perusahaan menghadapi persaingan global, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Globalisasi mengubah secara drastis pola produksi 

perusahaan multinasional yang semula berupaya memproduksi seluruh 

kebutuhannya menjadi spesialisasi produksi, yaitu dengan memproduksi bagian 

komponen tertentu dan bagian lainnya diproduksi oleh perusahaan pemasok, 

sehingga terjadi Internasionalisasi produksi.25 

Batas negara secara geografis sudah tidak menjadi hambatan, hal ini 

mengakibatkan konsumen semakin terlirik, banyak menuntut, memiliki posisi 

tawar menawar (bargaining power) yang ketat, kebutuhan dan keinginan 

konsumen berkembang semakin komplek. Konsumen tidak hanya dapat 

dipuaskan dengan perbedaan harga dan kualitas produk, mereka menuntut enam 

hal sekaligus, produk berkualitas tinggi (hight quality), harga yang wajar (fair 

price), penyerahan produk yang cepat (fast delivery), layanan khusus (special 

service), produk yang memiliki fleksibilitas tinggi (hight flexibility), akrab dengan 

pemakai (user friendly).26 

                                                 
24Gregorius Chandra, 2001. Pemasaran Global, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, 
Yogyakarta.  Hal 1.  
 
25Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 325.  
 
26Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 2.  
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Sejalan dengan globalisasi terdapat kerjasama multilateral dan regional 

semakin banyak dikembangkan guna mengantisipasi perkembangan yang terjadi 

maupun yang akan terjadi, seperti: Kesepakatan GATT (General Agrement on 

Tariff and Trade) yang menghasilkan liberalisasi perdagangan (WTO), organisasi 

regional masyarakat eropa, NAFTA, APEC, AFTA.27 

Globalisasi menyebabkan intensitas persaingan semakin ketat, pesaing yang 

dihadapi perusahaan tidak lagi datang dari kawasan atau wilayah geografis 

setempat terapi perusahaan besar mancanegara hadir untuk saling merebut pasar. 

Setiap industri mengalami globalisasi yang didorong oleh faktor utama yang 

disebut empat C: Customer, cost, country, competation. Customer driver 

berkaitan dengan perubahan gaya hidup, struktur saluran distribusi, meningkatnya 

konsumen global.28 

Cost driver berkaitan dengan perubahan: Inovasi teknologi yang semakin 

cepat, kemajuan dalam transportasi, munculnya new industrializing countries 

seperti: China, Taiwan, tekanan skala ekonomis. Country drivers berkaitan de-

ngan pengurangan hambatan tarif misalnya pembentukan AFTA dan NAFTA, 

pengurangan hambatan nontarif, privatisasi terhadap berbagai faktor yang tadinya 

didominasi pemerintah. Competation drivers berkaitan dengan bertambahnya 

jumlah perusahaan yang dimiliki pihak asing, semakin banyaknya perusahaan 

yang bersifat globally centered, bertambahnya pesaing baru yang menjadi pesaing 

global.29 

                                                 
27Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 326.  
 
28Ibid.  
 
29Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 2-4.  
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Pemasaran Internasional menerapkan konsep, prinsip, aktivitas dan proses 

manajemen dalam rangka menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen 

diberbagai negara demi tercapainya keuntungan-keuntungan tertentu, yang 

membedakan dengan pemasaran domestik hanyalah kemasan menghadapi 

lingkungan yang asing dengan politik regulasi, budaya, persaingan dan konsumen 

setempat yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggal pemasar.30 Pemasaran 

domestik adalah pemasaran yang secara nyata ditujukan pada pasar dalam negeri, 

dan pemasaran Internasional dimana pemasar Internasional bertindak lebih jauh 

lagi dari pemasar ekspor dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran 

dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis dengan cara mencari 

produk yang di luar negeri dengan tujuan mendapatkan keunggulan komparatif.31 

Pemasaran Internasional merupakan kegiatan pemasaran yang melampaui batas-

batas sebuah negara, konsep ini didasarkan orientasi yang bersifat etnosentris, 

dimana merupakan perluasan dari pemasaran domestik yang disebabkan adanya 

pesanan dari pelanggan luar negeri, sedangkan permintaan global adalah 

pemasaran yang didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada 

pemanfaatan aset, pengalaman, produk perusahaan secara global serta melakukan 

adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. 

Konsep ini mengakui budaya universal dan perbedaan pasar yang unik.32 

                                                 
30Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 328.  
 
31Warren J. Keegan, 1996. Manajemen Pemasaran Global, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 1, 
Penerbit Prenhallindo, Jakarta. Hal 8.  
 
32Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 10.  
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1.5.3.1. Lingkungan Pemasaran Global     

Ada sejumlah konsep kunci yang membantu para pemasar untuk 

merealisasikan potensi pasar global, terutama konsep strategi yang 

mengidentifikasi tiga elemen kunci strategi yaitu: Lingkungan, organisasi dan 

nilai pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Landasan strategi adalah 

pemahaman mengenai peluang dan ancaman dalam lingkungan, kelemahan dan 

kekuatan dalam organisasi, dari nilai-nilai pihak yang berkepentingan.33  

Karakteristik utama dari dunia pemasar global adalah keanekaragaman 

lingkungan pemasaran tempat mereka bekerja. Lingkungan ekonomi merupakan 

penentu utama dari potensi dan peluang pasar, karena indikator potensi pasar yang 

terpenting adalah pendapatan perkapita. Pada umumnya kalau pendapatan 

meningkat, konsumen akan membelanjakan lebih banyak untuk barang-barang 

menurut seleranya.34 

Secara umum lingkungan yang dihadapi dalam pemasaran global jauh lebih 

kompleks dibandingkan dengan pemasaran domestik. Hal ini secara jelas dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 

                                                 
33Warren J. Keegan, Op.Cit. Hal 55.  
 
34Ibid. Hal 100.  
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Gambar 2 

Lingkungan Pemasaran Global35 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.5.3.2. Lingkungan Ekonomi Internasional 

Pada dasarnya lingkungan ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, 

yaitu sudut ekonomi mikro dan ekonomi makro, sudut makro berkaitan dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat serta kebijakan ekonomi suatu negara untuk 

membentuk cakupan pasar dan pandangan ekonomi. Sedangkan sudut mikro lebih 

fokus pada kemampuan sebuah perusahaan untuk bersaing dalam pasar tertentu. 

Informasi lingkungan makro yang dibutuhkan untuk memasuki suatu negara di 

antaranya, karakteristik pasar yaitu: Pertumbuhan, distribusi populasi dan 

pendapatan, neraca pembayaran, pola perdagangan barang dan jasa, pola 

konsumsi dan perkembangan pasar. Sementara lingkungan mikro ekonomi 

merupakan lingkungan yang mempengaruhi produk dan pasar sebuah perusahaan. 

                                                 
35 Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 14. 

Lingkungan Luar Negeri (Tak Dapat Dikendalikan) 
 
 Faktor Politik/Hukum Faktor Ekonomi 
 
 
Faktor  Faktor 
Budaya Kompetisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografi Teknologi 
dan 
Infrastruktur 
 

Struktur Distribusi 

Lingkungan Domestik (Tak Dapat Dikendalikan) 
 

Faktor Politik/Hukum Struktur Persaingan  
 
 
 
 
 
 
 

Iklim Ekonomi 

(Dapat Dikendalikan) 
 

 Harga   Produk 
    Promosi Distribusi 



27 

 

Lingkungan ekonomi mikro menyangkut aspek persaingan yang berasal dari tiga 

sumber utama, yaitu: Bisnis lokal, perusahaan lain dari negara yang sama, 

perusahaan luar negeri.36 

 
1.5.3.3. Lingkungan Politik Internasional 

Perusahaan global dipengaruhi oleh lingkungan politik asal dari negara 

tujuan pemasarannya. Lingkungan politik yang paling ideal bagi perusahaan 

global adalah pemerintahan yang stabil. Perubahan politik bisa terjadi yang 

disebabkan oleh perubahan radikal dalam pemerintahan, sehingga perusahaan 

global harus memiliki dan mengantisipasi setiap risiko politik yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan bisnis. Risiko politik merupakan kemungkinan 

terjadinya politik terhadap perusahaan dan besarnya dampak terhadap 

perusahaan.37 

Pada umumnya pemerintah setiap negara berusaha menciptakan lingkungan 

yang kondusif di dalam negeri agar bisnis domestiknya dapat berkembang, upaya 

yang dilakukan dengan mengurangi hambatan perdagangan untuk menarik 

investasi asing dan upaya mendorong peningkatan kemampuan ekspor.38 

  
1.5.3.4. Lingkungan Hukum Internasional 

Pemasar yang cerdik menggunakan kesadaran mereka mengenai 

kompleksitas lingkungan hukum untuk menghindari situasi yang mungkin 

menimbulkan konflik, salah pengertian atau pelanggaran hukum nasional secara 

                                                 
36Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 331-332.  
 
37Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 38-39.  
 
38Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 333.  
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terbuka, untuk itu diperlukan saran hukum dari orang yang berkompeten sangat 

diperlukan. Hal ini akan lebih terasa apabila wilayah operasi perusahaan sudah 

menjangkau berbagai negara, karena kecil kemungkinan untuk mengandalkan 

pada pengetahuan hukum yang diperoleh dari pengalaman pribadi.39 

Hukum merupakan aturan yang dilaksanakan untuk mengatur tingkah laku 

individu dalam masyarakat, hubungan antar mereka dan hubungan masyarakat 

secara keseluruhan. Ada dua macam sistem hukum Internasional, yaitu: Common 

law dan code law. Common law merupakan sistem hukum yang didasarkan pada 

preseden, kebiasaan/konvensional masa lalu, interpretasi terhadap hukum yang 

seharusnya diterapkan pada situasi tertentu. Negara yang menerapkan ini adalah 

negara-negara persemakmuran seperti: Inggris, Amerika Serikat, Australia, 

Selandia Baru, India, Pakistan dan negara bekas koloni Inggris. Sedangkan code 

law adalah sistem hukum yang didasarkan pada aturan legislatif yang tertulis. 

Dalam code law  ada tiga macam hukum yang berlaku, yaitu: Hukum dagang 

(comercial law), hukum perdata (civil law), dan hukum pidana (criminal law). 

Sistem hukum banyak diterapkan pada negara, seperti: Belanda, Jepang, Korea, 

termasuk Indonesia.40 

Di negara yang menganut code law,  perjanjian akan memiliki kekuatan 

hukum jika sudah disahkan di depan notaris, sedangkan di negara yang menganut 

common law perjanjian telah berfungsi semenjak kontrak telah disepakati.41 

Apabila suatu produk telah melewati batas negara, maka produk itu akan terkena 

                                                 
39Warren Keegan, Op.Cit. Hal 148.  
 
40Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 44.  
 
41Fandy Tjiptono, Op.Cit.  Hal 338. 
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dampak hukum yang berbeda. Dalam situasi ini produsen harus mematuhi segala 

macam peraturan dan persyaratan di negara tujuan, walaupun sering dijumpai 

perlakuan diskriminatif terhadap bisnis dan produk asing. Hukum yang dapat 

menghambat untuk memasuki pasar negara tujuan pemasaran meliputi: Tarif, 

hukum anti damping (harga didalam negeri lebih mahal daripada harga di luar 

negeri), lisensi ekspor impor, regulasi investasi asing, insentif legal dan hukum 

pembatasan perdagangan.42 

  
1.5.3.5. Lingkungan Budaya Internasional 

Setiap interaksi orang di dunia mencerminkan kepribadian yang unik 

dengan kekuatan budaya dan lingkungan kolektif, tempat dia dibesarkan dan 

memperoleh pengalaman hidup. Individu-individu dan budaya di dunia ini 

ditandai dengan perbedaan dan persamaan, tugas pemasaran dan perbedaan serta 

memasukkan persepsi ini ke dalam proses pemasaran, sehingga strategi, produk 

dan program pemasaran disesuaikan dengan perbedaan yang signifikan dan 

penting. Di saat yang bersamaan pemasar global juga memperhatikan persamaan 

yang relevan serta menghindari penyesuaian yang tidak perlu dan mahal dalam 

program pemasaran.43 

Budaya merupakan pengaruh yang mudah menyebarkan dan berubah pada 

setiap lingkungan pasar nasional. Pemasar Internasional harus mengetahui 

pengaruh dari budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tantangan itu 

atau mengubahnya. Pemasar Internasional memiliki peran penting dalam 

menentukan untuk mempengaruhi kecepatan tingkat perubahan di seluruh dunia.  

                                                 
42Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 46.  
 
43Warren Keegan, Op.Cit. Hal 103.  
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Hal ini terlihat jelas dalam industri makanan bahkan dalam produk konsumsi, 

pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci, industri elektronik 

telah mengubah pola hiburan, pemasar  pakaian telah mengubah gaya.44 

Ada beberapa informasi pokok yang perlu dimiliki oleh pemasar 

Internasional dalam melakukan analisis budaya suatu negara adalah sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan atau sejarah singkat suatu negara. 

b. Kondisi geografis (Iklim, topografi, transportasi, sistem komunikasi). 

c. Lembaga kemasyarakatan (Sistem kekeluargaan, pendidikan, sistem politik, 

hukum). 

d. Sistem kepercayaan, agama, estetika. 

e. Kondisi kehidupan (Pakaian, perumahan, kesehatan, rekreasi). 

f. Bahasa (Nasional dan daerah).45 

Analisis lingkungan budaya Internasional dapat dilakukan dalam skala 

makro dan mikro. Analisis makro mencakup penilaian terhadap variabilitas, 

kompleksitas, permusuhan kultural, heterogenitas dan interdependensi. Kelima 

faktor ini perlu diinterpretasikan dalam kontinum antara rendah dan tinggi. 

Sementara analisis mikro terhadap lingkungan budaya Internasional meliputi 

ideologi nasional, persepsi terhadap orang asing dan sikap terhadap difusi 

inovasi.46 

 
 

                                                 
44Ibid. Hal 126-127.  
 
45Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 340.  
 
46Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 51.   
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1.5.4. Strategi Memasuki Pasar Internasional 

Sangat sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencoba melayani semua negara 

yang ada di dunia yang jumlahnya lebih dari seratus negara. Biasanya perusahaan 

akan menilai bisnisnya dari satu atau beberapa negara. Setiap perusahaan perlu 

memilih negara yang akan dipilih sebagai pasar sasaran, pemilihan ini didasarkan 

pada kriteria tertentu, mengingat keaneragaman lingkungan politik, hukum, 

ekonomi dan budaya antar negara.47 

Strategi utama dalam pemasaran global berkenaan dengan proses 

segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran dan pemosisian pasar produk. 

Sedemikian rupa sehingga produk perusahaan dipersepsikan unik dan unggul 

dibandingkan dengan produk pesaing.48 

1.5.4.1. Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 

Segmentation (segmentasi pasar) didefinisikan sebagai proses 

mengidentifikasi kelompok atau kumpulan pelanggan potensial pada tingkat 

nasional atau sub nasional yang kiranya memiliki persamaan tingkah laku dalam 

membeli. Lingkungan global harus dianalisis sebelum perusahaan melanjutkan 

perluasan pasar yang secara geografik baru. Lewat segmentasi pasar global, 

persamaan dan perbedaan dari pelanggan potensial dapat dikenali dan 

dikelompokkan berdasarkan ciri: Demografis, psikografis, karakteristik tingkah 

laku, dan manfaat yang dicari merupakan atribut umum yang digunakan untuk 

membuat segmentasi pasar dunia.49 

                                                 
47Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 341.  
 
48Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 65.  
 
49Warren Keegan, Op.Cit. Hal 223.  
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Segmentasi pasar global merupakan proses membagi pasar dunia ke dalam 

berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan 

sama atau proses mengindentifikasi segmen-segmen spesifik yang terdiri dari 

pelanggan potensial dengan atribut homogen yang menunjukkan perilaku 

pembelian yang serupa.50 

Pemilihan segmen pasar sasaran (targeting) perlu memenuhi kondisi-kondisi 

sebagai berikut: 

a. Dapat dijangkau (Accessable) 

Mengingat pasar  yang sudah dibentuk belum tentu semua dapat dijangkau 

oleh perusahaan yang disebabkan oleh hambatan perdagangan, perilaku 

masyarakat, perbedaan kebudayaan dan lain-lain.  

b. Dapat diukur (Measurable) 

Meskipun perilaku bagian pasar adalah homogen tetapi kenyataan sulit diukur 

perbedaan-perbedaannya, sehingga kriteria pembagian pasar perlu dinyatakan 

dengan jelas dan nyata. 

c. Memberikan keuntungan (Profitable) 

Kondisi ini harus dipenuhi agar proses segmentasi tidak sia-sia.  

d. Dapat memberikan perbedaan maksimum dalam strategi bersaing.51 

Pada prinsipnya positioning adalah menempatkan produk dalam benak 

konsumen (pasar sasaran) sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik 

dan unggul dibandingkan produk pesaing. Posisi yang unik dan unggul didapatkan 

dari berbagai diferensiasi seperti: Produk (fitur, kinerja kualitas, daya tahan), 
                                                 
50Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 69.  
 
51Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 341.  
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layanan (purna jual), personil (empati, kompetensi), saluran distribusi (jaringan), 

citra (merek, reputasi perusahaan), khususnya yang berkaitan citra merek apa 

yang disebut dengan global branding yaitu menggunakan merek global atau 

adaptasi merek lokal.52 

Secara umum ada empat macam cara memasuki pasar Internasional, yaitu: 

Ekspor, lisensi, usaha patungan, dan investasi langsung.53 

Ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjual 

barangnya ke negara lain. Meskipun ekspor merupakan strategi memasuki pasar 

Internasional dengan investasi murah dan berisiko rendah, namun strategi ini 

memerlukan investasi yang cukup besar dalam aspek pemasaran. Ekspor ini 

dilakukan dengan tidak langsung yaitu, menggunakan perantara independen dalam 

aktivitas ekspor maupun ekspor langsung dengan melakukan aktivitas ekspor 

termasuk perencanaan pemasarannya. 

Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan proses/teknologi 

produksi, merek dagang, paten dan sebagainya dengan membayar biaya (fee)  atau 

pajak kosumsi (royalty) kepada pihak pemberi lisensi. Umumnya royalti 

ditentukan berdasarkan persentase dari penjualan. Ada beberapa bentuk dari 

lisensi, franchising (waralaba), management contract, contract manufacturing.      

Usaha patungan (joint venture) adalah perjanjian kemitraan (partnership) 

antara pihak investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha 

lokal dimana keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Strategi ini banyak 

                                                 
52Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 75.  
 
53Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 346-349.  
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dipilih bagi perusahaan yang go Internasional dengan pertimbangan politis dan 

ekonomis. 

Investasi langsung (direct invesment) dilakukan dengan pertimbangan pasar 

asing memiliki prospek yang bagus. Bentuk investasi langsung ini dengan 

mendirikan cabang perusahaan, fasilitas perakitan atau produksi di luar negeri. 

Investasi langsung dapat memberikan manfaat, penghematan tenaga kerja, bahan 

baku, biaya transportasi, citra baik karena membuka lapangan kerja, hubungan 

baik dengan pemerintah, distributor, pemasok lokal. Strategi ini memiliki risiko 

besar dengan adanya devaluasi mata uang dan pengambilalihan perusahaan. 

 

1.5.4.2. Kebijakan Bauran Pemasaran Internasional 

Proses strategi pemasaran memiliki tempat kegiatan yaitu: Dimulai langkah 

pertama analisis situasi pasar, kedua mendesain strategi pemasaran, ketiga 

pengembangan program pemasaran dan keempat implementasi dan pengelolaan 

strategi pemasaran.54 

Demikian juga dengan kegiatan strategi pemasaran Internasional, maka 

apabila kegiatan langkah kedua sudah dilakukan yaitu: Mendesain segmentasi 

pasar (segmentation), memiliki pasar sasaran (targeting) dan melakukan 

pemosisian pasar (positioning), maka langkah berikutnya adalah mengembangkan 

prasarana pemasaran atau yang lebih dikenal dengan bauran pemasaran 

(marketing mix). Program bauran pemasaran dengan melakukan kebijakan yang 

dikenal dengan istilah 4P yaitu: Kebijakan produk Internasional (product), 

                                                 
54David W. Cravens, Op.Cit. Hal 79.  
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kebijakan harga Internasional (price), kebijakan distribusi Internasional (place), 

kebijakan promosi Internasional (promotion). 

Produk adalah unsur paling penting dalam program pemasaran. Pemasaran 

global menghadapi tantangan untuk merumuskan strategi produk global yang 

untuk perusahaan mereka. Strategi produk harus dievaluasi menurut kebutuhan 

dasar dan kondisi penggunaan dalam pasar yang sudah dimasuki perusahaan 

maupun yang diusulkan, bersama dengan evaluasi dan penilaian kekuatan dari 

kelemahan pasar perusahaan.55 Kebijakan produk harus bisa menyeimbangkan 

antara manfaat dari adaptasi produk dengan preferensi pasar lokal dengan 

keunggulan dari keunggulan yang didapatkan dari memfokuskan sumber daya 

organisasi pada sejumlah kecil produk standar. Kebijakan produk perlu 

mempertimbangkan secara seksama aspek standarisasi dan adaptasi.56 Para 

pemasaran Internasional minimal memiliki tiga pilihan kebijakan produk ketika 

memasuki pasar asing, yaitu: Menjual produk yang sama, seperti yang dijual di 

dalam negeri sendiri (home country), menyesuaikan produk yang ada dengan 

selera kebutuhan konsumen dari pasar baru tersebut, menciptakan produk yang 

benar-benar baru produk global, dirancang untuk memenuhi pasar global, ketika 

suatu industri menjadi global perusahaan di bawah tekanan untuk 

mengembangkan produk global.57 Salah satu pendorong utama globalisasi adalah 

biaya litbang (penelitian dan pengembangan) produk, ketika persaingan semakin 

                                                 
55Warren Keegan, Op.Cit. Hal 95.  
 
56Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 122.  
 
57Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 350.   
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ketat perusahaan menyadari dapat mengurangi biaya litbang (penelitian dan 

pengembangan) suatu produk dengan mengembangkan produk global.58  

Produk global bersifat Internasional dan multi regional, produk global sejati 

ditawarkan pada negara: Jepang, Amerika, Eropa, setiap kawasan dunia dan 

negara dengan perkembangan yang berbeda. Produk global dirancang untuk 

memenuhi pasar global atau untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional tertentu 

sekaligus kebutuhan pasar global.59 

Beberapa alternatif strategi produk untuk pasar global ditambah pendekatan 

promosi dapat dikembangkan menjadi lima dimensi. Product communication 

extension, dimana perusahaan menjual produk yang sama seperti yang dijual 

dalam negeri dan menggunakan tema serta daya tarik sama pula. Product 

extension communication adaption, dimana produk yang dapat memenuhi 

kebutuhan karena perbedaan fungsi sehingga perlu penyesuaian pesan 

komunikasi. Product adaptaion communication extension, dimana perlu 

mendesain kembali produk sesuai selera setempat tanpa mengubah pesan 

komunikasi, Product dual adaption, dimana perusahaan harus mengubah desain 

produk dan pesan komunikasi untuk pasar tersebut. Product invention, untuk 

memenuhi pasar tersebut perusahaan harus mendesain produk baru.60  

Produk tidak sama dengan merek, personal strereo merupakan kategori 

produk global, sedangkan Sony merupakan merek global.  Merek global seperti 

halnya merek nasional maupun merek Internasional. Mengandung simbol tertentu 

                                                 
58Warren Keegan, Op.Cit. Hal 75. 
  
59Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 123. 
   
60Fandy  Tjiptono,  Op.Cit. Hal 351.  
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yang diyakini konsumen, merek global harus diciptakan oleh pemasar karena 

nama merek global harus bisa berfungsi sebagai payung dalam mengintroduksi 

produk baru.61 Setiap perusahaan yang akan memasuki pasar Internasional perlu 

memutuskan apakah menggunakan merek untuk produk tertentu atau tidak, 

menggunakan merek sendiri atau perusahaan perantara, menggunakan satu merek 

atau beberapa merek dalam satu pasar. Masalah pemasar Internasional adalah 

bagaimana melindungi merek dan trade mereknya di pasar asing.62 

Merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan seperti: 

Sebuah logo, cap, simbol, lambang, tanda, slogan, kata-kata atau kemasan. Untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari pemegang merek. Merek juga dapat 

diartikan sebagai nama, istilah, simbol atau desain khusus atau bahkan beberapa 

unsur yang dirancang untuk mengidentifikasi barang yang ditawarkan.63   

Pada prinsipnya merek global menggunakan nama yang sama atau makna 

yang sama pada berbagai bahasa negara, memiliki citra yang sama, pemosisian 

pasar sama dan berlandaskan pada prinsip strategi yang sama. Akan tetapi bauran 

pemasaran merek global dapat bervariasi antar negara.64  

Terdapat beberapa strategi merek di pasar Internasional seperti: No brand, 

beroperasi pada asing dengan produk yang tidak menggunakan merek. Branding, 

beropersi pada pasar asing dengan produk yang diberi merek tertentu. Privat 

                                                 
61 Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 123.  
 
62Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 354.  
 
63Surachman, 2008. Dasar-dasar Manajemen Merek, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang. 
Hal 3.  
 
64Gregrorius Chandra, Op.Cit. Hal 124.  
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brand, menggunakan merek perantara dalam menjual produk pada pasar asing. 

Manufaktur’s brand, menggunakan merek pabrik sendiri di pasar asing atau 

disebut brand extension strategy. Multi brand, menggunakan beberapa merek 

pada suatu pasar asing. Single brand, menggunakan hanya satu merek saja dalam 

satu pasar asing. Local brand, menggunakan merek khusus bagi setiap pasar. 

Worldwide brand, menggunakan satu merek untuk menjual produk ke seluruh 

dunia. 

Merek diyakini memiliki kekuatan untuk memikat hati konsumen atau 

masyarakat agar membeli produknya. Peranan merek menjadi sangat penting 

karena perbedaan suatu produk dari produk lainnya sangat tergantung ekuitas 

merek. Ekuitas merek merupakan efek diferensial positif yang ditimbulkan oleh 

pengetahuan nama merek terhadap tanggapan pelanggan atas produk atau jasa. 65      

Merek yang kuat adalah merek yang memiliki ekuitas yang tinggi. Ekuitas 

semakin tinggi dengan semakin tingginya kesetiaan merek, kesadaran nama, mutu 

yang diyakini, hubungan merek yang kuat, aktiva lainnya seperti paten, hak 

dagang dan hubungan distribusi, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah 

keuntungan kompetitif bagi perusahaan karena akan menikmati biaya pemasaran 

yang lebih kecil (efisiensi) karena tingkat kesadaran merek (brand awareness) dan 

kesetiaan merek (brand loyality) yang tinggi dari konsumen.66   

Kesadaran merek (brand awareness) merupakan suatu respon atau 

tanggapan konsumen terhadap suatu merek sekaligus pengukuran sejauh mana 

konsumen peduli dan memahami keberadaan merek. Secara berurutan tingkatan 

                                                 
65Surachman, Op.Cit. Hal 6.  
 
66Philip Kotler, 1995. Manajemen Pemasaran, Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Hal 525.  
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kesadaran merek dimulai dari tingkatan terendah sampai dengan tertinggi sebagai 

berikut: Tidak menyadari adanya merek (unaware of brand), pengenalan merek 

(brand recognition), mengingat kembali merek (brand recall), dan puncak pikiran 

(top of mind).67 

Penetapan harga Internasional dipersulit dengan kenyataan bahwa bisnis 

Internasional harus menyesuaikan dengan badan pembuat undang-undang yang 

berbeda-beda dan situasi kompetitif yang berbeda di setiap negara. Negara dan 

persaingan merupakan hambatan dalam keputusan penetapan harga. Setiap 

perusahaan harus memperhatikan pasar, persaingan, biaya, tujuan, peraturan 

perundang-undangan lokal serta regional dalam menetapkan harga harus konsisten 

dengan strategi pemasaran secara keseluruhan.68 

Ada sejumlah strategi penetapan harga bagi pemasar global, meskipun 

secara keseluruhan tujuan penetapan harga harus berupa kontribusi pada penjualan 

dan laba perusahaan di pasar global. Strategi penetapan harga berorientasi pada 

pelanggan dapat dilakukan dengan: Market skemming, penetration dan market 

holding. Penetapan harga global bisa didasarkan pada kriteria eksternal seperti 

eskalasi biaya apabila barang dikirimkan antar batas negara.69 

Kebijakan distribusi dalam pemasaran Internasional berkaitan erat dengan 

tingkat keterlibatan suatu perusahaan dalam pasar luar negeri yang ditunjukkan 

dengan strategi atau metode memasuki pasar luar negeri. Perusahaan yang 

menggunakan metode tidak langsung harus menerima tawaran distributor luar 

                                                 
67 Surachman, Op.Cit. Hal 8.  
 
68Warren Keegan, Op.Cit. Hal 117.  
 
69Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 171.   
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negeri seperti: Jasa trading company dan export management company bagi 

perusahaan yang memiliki kantor cabang di luar negeri memiliki wewenang dan 

tanggung jawab atas distributornya.70    

Keputusan yang menyangkut saluran distribusi sulit dikelola secara global, 

karena variasi dalam struktur saluran dari satu negara ke negara lain. Karakteristik 

pelanggan, produk, pedagang perantara dan lingkungan semua memberikan 

dampak pada rancangan dan strategi saluran distribusi, seorang pemasar global 

harus mencocokkan program pemasaran dengan saluran distribusi dengan tipe 

yang berbeda atau memperkenalkan konsep saluran distribusi baru yang dapat 

menciptakan nilai bagi pelanggan.71 

Ada sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi 

pemasaran yang melewati batas-batas negara. Beberapa faktor dapat dikendalikan 

oleh manajemen lokal atau kantor pusat, akan ada beberapa variabel yang tidak 

dapat dikendalikan dan harus dipertimbangkan sebelum melakukan komunikasi 

pemasaran Internasional. Ada dua faktor yang berdampak langsung terhadap 

aktivitas komunikasi adalah budaya dan media, budaya berkaitan dengan nilai, 

keyakinan gagasan, kebiasaan, tindakan dan simbol yang dipelajari oleh para 

anggota masyarakat. Budaya berperan penting dalam memberikan identitas dan 

pedoman bagi setiap individu mengenai perilaku yang bisa diterima maupun yang 

tidak dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan media berkaitan dengan 

perkembangan teknologi dalam suatu negara yang berdampak besar terhadap 

                                                 
70Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 363-365. 
 
71Warren Keegan, Op.Cit.  Hal 136.  
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bentuk dan jenis media yang dapat diakses audiens, ketersediaan media tidak 

sama antar negara, rentang dan tipe media juga bervariasi antar negara.72 

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam komunikasi pemasaran 

Internasional seperti: Perbedaan bahasa, peranan periklanan dalam masyarakat, 

ketersediaan media, kendali pemerintah, persaingan, ketersediaan agen.73  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perusahaan dapat melakukan 

kampanye periklanan dan promosi yang sama dengan pasar domestik atau 

mengubahnya untuk setiap pasar lokal. Pertimbangan pesannya, perusahaan dapat 

mengubah pesan pada tiga tingkatan yang berbeda. Perusahaan dapat 

menggunakan satu pesan dimana saja hanya mengubah bahasa, nama dan warna, 

kemungkinan berikutnya dengan menggunakan tema yang sama secara global 

namun mengadopsi untuk setiap pasar lokal, dan terakhirnya perusahaan 

mendorong dan mengijinkan agen iklan menyusun tema dan pelaksanaanya untuk 

pasar lokal. Penggunaan media juga membutuhkan penyesuaian Internasional 

karena ketersediaan media berbeda dari satu negara dengan negara lain serta harus 

menyesuaikan promosi penjualan karena ada regulasi yang memberikan kupon. 

Akibat dari berbagai keterbatasan tersebut, perusahaan multinasional biasanya 

menyerahkan promosi penjualan kepada manajemen lokal.74    

Meskipun secara prinsip, komunikasi pemasaran global tidak jauh berbeda 

dengan komunikasi domestik, namun terdapat beberapa free (bebas) dalam 

perkembangan media global sebagai berikut: Belanja iklan untuk media elektronik 

                                                 
72Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 185-189.  
 
73Fandy Tjiptono, Op.Cit. Hal 366.  
 
74Philip Kolter, Op.Cit. Hal 496-497.  
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berkembang pesat, belanja iklan untuk surat kabar di seluruh dunia mengalami 

pengukuran, jumlah majalah spesifik meningkat, meningkatnya penggunaan 

fasilitas satelit dalam mendukung jaringan televisi dan TV kabel, webvertising 

(iklan di internet) mengalami perkembangan yang pesat.75 

Dalam usaha menghadapi perubahan-perubahan lingkungan perusahaan 

dalam beroperasi kepada pasar sasaran harus dapat mengembangkan suatu proses 

komunikasi yang terintegrasi IMC (Integrated Marketing Communication). IMC 

merupakan suatu proses pengembangan dan pelaksanaan beberapa bentuk 

program komunikasi pemasaran persuasif (bauran promosi) dengan pelanggan 

saat ini dan pelanggan potensial sepanjang waktu. Tujuan IMC adalah untuk 

mempengaruhi perilaku sasaran secara langsung dengan memperhatikan semua 

sumber dapat menghubungkan antara perusahaan dengan pembeli atau calon 

pembeli.76  

Dengan demikian komunikasi pemasaran merupakan hal yang kritis bagi 

kemajuan perusahaan. Langkah terakhir yang harus dilakukan pemasar adalah 

mengubah minat calon pembeli menjadi keputusan untuk membeli produk yang 

dipromosikan. Karena pembelian konsumen akan dapat meningkatkan penjualan. 

Walaupun promosi berkontribusi dalam membangun kesadaran terhadap produk, 

merek, namun penggunaan promosi lebih mengutamakan untuk mencapai dampak 

penjualan jangka pendek dibandingkan dampak jangka panjang.77 

  

                                                 
75Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 189-190. 
  
76Surachman, Op.Cit. Hal 182.  
 
77Ibid. Hal 14.  
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1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan fenomena, baik keadaan yang ada pada saat ini 

maupun yang ada pada masa lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi 

atau pengambilan variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa 

adanya, dan penggambaran bisa individual, kelompok dan menggunakan angka-

angka.78 

Dalam penelitian ini peneliti akan memakai tipe penelitian deskriptif, 

sebab peneliti akan meneliti tentang strategi pemasaran oleh MNC dan 

menganalisa dengan konsep yang tepat. Metode deskriptif adalah suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.79 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena peristiwa, efektivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi-deskripsi digunakan untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif 

bersifat induktif karena peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul 

                                                 
78Nana Syaodih Sukmadinata, 2007. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, PT. Remaja 
Rosdakarya, Cetakan Ketiga. Hal 54. 
 
79 Moh. Nazir, 1988. Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 63. 
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dari data terbuka untuk interpretasi.80 Maka penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti akan meneliti dan 

menganalisa tentang perubahan strategi pemasaran motor Yamaha di Indonesia 

berkaitan dengan even MotoGP.  

Dasar filosofis bahwa penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, 

fenomenologis, bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara 

menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila 

peneliti melakukan penangkapan secara profesional, maksimal, dan bertanggung 

jawab maka akan dapat diperoleh variasi refleksi dari objek. Bagi objek manusia, 

gejala dapat berupa mimik, pantomimik, ucapan, tingkah laku, perbuatan, dan 

lain-lain. Tugas peneliti adalah memberikan interpretasi terhadap gejala tersebut.81 

 

1.6.2. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.2.1. Batasan Materi 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan strategi 

pemasaran Yamaha Motor Corporation sebagai MNC di Indonesia dan perubahan 

strategi pemasaran berkaitan dengan even MotoGP. Yamaha Motor Corporation 

merupakan sebuah perusahaan multinasional (MNC) yang memiliki kantor pusat 

di Jepang, dan memiliki kantor cabang hampir di seluruh dunia, termasuk di 

Indonesia.82 Sebagai perusahaan multinasional Yamaha Motor Corporation 

memiliki banyak variasi produk yang ditawarkan ke seluruh pasar dunia. 
                                                 
80 Nana Syaodih Sukmadinata,  Op.Cit. Hal 60.  
 
81Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, PT. Rineka 
Cipta, Edisi VI. Hal 12.  
 
82Lia Amalia, Op.Cit. Hal 24.   
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Mengingat banyak variasi produk dan luasnya pasar sasaran maka dalam 

penelitian ini dibatasi pada pembahasan variasi produk Yamaha Motor 

Corporation yang ditawarkan untuk pasar Indonesia. 

Strategi pemasaran adalah sebuah proses manajemen yang memiliki 

komponen yaitu: analisis situasi pasar, mendesain strategi pemasaran, pengem-

bangan program pemasaran dan implementasi pengeluaran strategi pemasaran 

setiap komponen proses strategi pemasaran memiliki beberapa bagian yang harus 

dianalisis tersendiri sehingga pada akhirnya akan dirumuskan pilihan strategi 

pemasaran untuk memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran.83 Sehubungan 

dengan luasnya proses strategi pemasaran, maka dalam penelitian ini dibatasi 

hanya pada pembahasan implementasi dan pengelolaan strategi pemasaran 

Yamaha Motor Corporation khususnya untuk pasar Indonesia. Pembahasan 

dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis data sekunder dari internet 

yang kemudian digabungkan pada teori konsep dan penelitian terdahulu sehingga 

dapat disimpulkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Yamaha Motor 

Corporation. 

MotoGP merupakan kejuaraan balap motor dunia yang pesertanya adalah 

sebagian produsen besar sepeda motor di dunia. Kejuaraan MotoGP diseleng-

garakan mulai tahun 1959 sampai dengan sekarang. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas salah satu peserta 

kejuaraan MotoGP yaitu Yamaha Motor Corporation.     

                                                 
83David W. Cravens, Op.Cit. Hal 78.   
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1.6.2.2. Batasan Waktu 

Penelitian ini membahas perubahan strategi pemasaran sebuah perusahaan 

multinasional (MNC) yaitu Yamaha Motor Corporation khususnya cabang 

perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga perusahaan yang memasarkan produk 

dan merek global, yaitu produk dan merek yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pasar nasional tertentu sekaligus kebutuhan pasar global.84 Salah satu 

media dalam mengkomunikasikan produk sepeda motor kepada pasar global 

dengan mengikuti kejuaraan dunia MotoGP. Perubahan strategi pemasaran 

dikaitkan dengan kejuaraan MotoGP musim kompetisi tahun 2010. Untuk 

menganalisis perubahan strategi pemasaran dibutuhkan data tentang strategi 

pemasaran yang diimplementasikan sebelum terjadi perubahan sehubungan 

dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya menganalisis data 

sekunder yang dikumpulkan melalui internet pada tahun 2010 sampai dengan 

2011. 

  
1.6.3. Metode Pengumpulan Data 

Penggunaan dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan melihat dokumen-dokumen, foto-foto, internet dan media 

massa, catatan-catatan seperti memo-memo yang dapat dikumpulkan peneliti dan 

peneliti tinggal memanfaatkan data yang ada untuk mendukung dan menambah 

bukti dari sumber-sumber.85 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu 

dengan cara mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui 

                                                 
84Gregorius Chandra, Op.Cit. Hal 123.  
 
85Sanafiah Faizal, 1992. Metodologi Penelitian, Erlangga, Jakarta. Hal 74.  
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website, media cetak dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Dan setelah 

data-data terkumpul, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut sampai 

terbentuk karya tulis yang baik dan benar menurut sistematika yang dianjurkan.   

  
1.6.4. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan 

diketahui maknanya.86 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisaikan data ke dalam kategori, menjabarkan 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.87  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai di lapangan. Namun analisis 

data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data.88 

Dalam penelitian ini analisis data selama di lapangan menggunakan teknik 

analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yang mencakup tiga 

kegiatan yang bersamaan  yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.89  

                                                 
86Nasution, 1996. Hal 126. 
   
87Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif,  Bandung, CV. Alfabeta. Hal 89. 
   
88Ibid. Hal 90.   
 
89Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Hal 
209.  
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Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

hal yang penting dan dicari pola dan temanya. Karena data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya banyak sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data selanjutnya.90 Reduksi data fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga data 

dapat diinterpretasikan.91 

Penyajian data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

yang paling sering dari penyajian data kualitatif adalah teks naratif.92 Dengan 

penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya, dan disarankan dalam penyajian data selain 

dalam bentuk teks naratif dapat juga berbentuk: grafik, matrik, jejaring kerja dan 

chart.93 

Penarikan kesimpulan (verifikasi) hanyalah sebagian dari suatu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjadi.94 Dengan 

                                                 
90Sugiyono, Op.Cit. Hal 92.  
 
91Basrowi dan Suwandi, Loc.Cit.  
 
92Emzir, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada. 
Hal 131.  
 
93Sugiyono, Op.Cit. Hal 95.  
 
94Basrowi dan Suwandi, Op.Cit. Hal 210.  
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demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab atau 

mungkin tidak dapat menjawab perumusan masalah karena rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan.95 

Peneliti akan memaparkan dan menjelaskan secara mendalam tentang 

perubahan strategi pemasaran motor Yamaha (MNC) di Indonesia berkaitan 

dengan even MotoGP dengan memakai metode deskriptif. Metode deskriptif 

adalah suatu langkah untuk melakukan interpretasi terhadap fenomena yang ada 

sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian dianalisa lebih 

mendalam lagi. 

  
1.6.5. Tingkat Analisa 

Dalam studi Hubungan Internasional perlu mengidentifikasikan tingkat 

analisa demi memperjelas proses pembentukan kerangka berpikir sebuah tingkat 

analisa. Pada penelitian ini, peneliti memakai tingkat analisa sistem Internasional. 

Pendukung analisa pada tingkat ini berpendapat bahwa bangsa-bangsa di dunia ini 

dan interaksi di antara mereka merupakan suatu sistem. Struktur sistem itu dan 

perubahan-perubahan yang dialaminya selama ini telah menentukan perilaku 

aktor-aktor Hubungan Internasional yang terlibat di dalamnya. Sistem sebagai 

lingkungan telah menentukan perilaku negara-bangsa.96 Karena sistem Inter-

nasional dianggap penyebab terpenting terjadinya perilaku negara-bangsa, maka 

analisis yang menekankan tingkat analisa ini menganjurkan kita untuk 
                                                 
95Sugiyono, Op.Cit. Hal 99.  
 
96Mohtar Masoed, 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES. 
Hal 42.  
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mempelajari sistem itu dan membuat generalisasi tentang sistem itu sebagai suatu 

keseluruhan. Pengetahuan tentang dinamika sistem yang beranggotakan berbagai 

negara-bangsa bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor Hubungan 

Internasional yang terlibat di dalamnya.97 Dalam penelitian ini peneliti akan 

meneliti tentang aktor yang ada di sistem Internasional dalam penelitian ini. Dan 

dalam penelitian ini aktor tersebut ialah MNC yang masuk dalam sistem 

Internasional.      

 
1.7. Argumen Dasar 

Dari uraian di atas peneliti menarik sebuah argumen dasar bahwa Yamaha 

sebagai MNC (multinational corporation) mempunyai strategi pemasaran untuk 

memasarkan produknya agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia melalui 

even MotoGP. Dari situlah peneliti akan meneiliti lebih dalam lagi di penelitian 

ini.  

   
1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti akan menulis tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, landasan konsep, metode 

penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, ruang lingkup penelitian yang dibagi 

menjadi dua yaitu batasan materi dan batasan waktu, metode pengumpulan data, 

metode analisa data, tingkat analisa, argumen dasar dan sistematika penulisan. 

 

                                                 
97 Ibid. Hal 42.  
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BAB II  STRATEGI PEMASARAN YAMAHA MOTOR CORPORATION 

SEBAGAI MNC DI INDONESIA 

Pembahasan dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sejarah Yamaha 

Motor Corporation dalam memasuki pasar Internasional dan strategi pemasaran 

Yamaha Motor Corporation di Indonesia. Dalam sub bab sejarah Yamaha Motor 

Corporation mendeskripsikan dan menganalisis produk-produk sepeda motor 

yang telah dihasilkan sejak berdirinya Yamaha Motor Corporation tahun 1959 di 

Jepang sampai dengan tahun 2010, serta strategi pengembangan pasar 

Internasional khususnya Asia Tenggara. Dalam sub bab strategi pemasaran 

Yamaha Motor Corporation di Indonesia terdiri dari tiga topik bahasan yaitu: 

strategi Yamaha Motor Corporation masuk pasar Indonesia, strategi bauran 

pemasaran di Indonesia dan kinerja pemasaran di Indonesia. Pembahasan strategi 

Yamaha Motor Corporation masuk pasar Indonesia mendeskripsikan dan 

menganalisis strategi yang digunaan masuk pasar Indonesia dengan berbagai 

pertimbangan lingkungan pemasaran terutama potensi pasar permintaan sepeda 

motor di Indonesia. Pembahasan strategi bauran pemasaran mendeskripsikan dan 

menganalisis kebijakan kategori produk yang ditawarkan dan sekaligus penetapan 

harga, kebijakan distribusi dan kebijakan promosi untuk menjangkau pasar 

sasaran di Indonesia. Sebagai dampak dari kebijakan bauran pemasaran akan 

menghasilkan kinerja pemasaran yang mendeskripsikan seperti perolehan market 

share, peningkatan penjualan serta penghargaan dari beberapa lembaga dan media 

massa.   
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BAB III PERUBAHAN STRATEGI PEMASARAN YAMAHA SEBAGAI 

MNC DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN EVEN MOTOGP 

Pembahasan dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: sejarah 

berdirinya kejuaraan MotoGP dan strategi promosi pada even MotoGP. Dalam 

sub bab sejarah berdirinya kejuaraan MotoGP mendeskripsikan organisasi 

penyelenggara MotoGP dan karir pembalap dalam kejuaran MotoGP. Sedangkan 

sub bab strategi promosi pada even MotoGP mendeskripsikan perubahan strategi 

periklanan pada saat even MotoGP khususnya untuk pasar sasaran di Indonesia. 

  
BAB IV PENUTUP 

Pembahasan dalam bab ini mendeskripsikan penegasan kembali tentang 

hal yang dianggap penting dalam pembahasan pada Bab II dan Bab III. Dari 

beberapa penegasan dari Bab II dan Bab III kemudian disimpulkan tentang pokok-

pokok yang dapat dikemukaan dalam penelitian ini.  

Dari beberapa penegasan terhadap pembahasan Bab II dan Bab III perlu 

dideskripsikan dan dikritisi dengan landasan teori konsep sebagai hasilnya berupa 

harapan yang harus diimplementasikan bagi Yamaha Motor Corporation maupun 

penelitian lebih lanjut.  

  

 


