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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Persaingan pasar yang semakin ketat secara tidak langsung akan mempengaruhi suatu 

perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar. Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang 

semakin ketat, maka produsen dituntut lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen 

terutama pada strategi untuk mempertahankan loyalitas konsumennya. Pada umumnya loyal 

konsumen tidak mencari alternatif dan tidak mudah berpaling pada merek produk lain. Dengan 

alasan tersebut perusahaan berusaha untuk menciptakan konsumen yang loyal. 

Menurut Kotler (2000) para pesaing adalah perusahaan-perusahaan yang memuaskan 

pelanggan yang sama. Begitu perusahaan mengidentifikasi pesaingnya, maka harus mengetahui 

dengan pasti karakteristik, khususnya strategi, tujuan, kelemahan, dan pola reaksi pesaing ketika 

mendapat ancaman pasar. Persaingan yang semakin ketat saat ini untuk semu kategori produk 

melahirkan berbagai macam merek yang semakin menjadi identitas masingmasing produk 

tersebut. Peranan merek bukan lagi sekedar nama atau pembeda dengan produk-produk pesaing, 

tetapi sudah menjadi salah satu faktor penting dalam keunggulan bersaing. Merek memberikan 

konsumen suatu sumber pilihan, mnyederhanakan keputusan, menawarkan jaminan mutu dan 

mengurangi resiko, membantu ekspresi diri, serta menawarkan persahabatan dan kesenangan. 

Durianto, sitinjak (2001) menyatakan bahwa fenomena persaingan yang ada dalam era 

globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perkonomian Indonesaia ke mekanisme pasar 

yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar (market 
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share).Hal seperti ini dapat terlihat pada persaingan produk fhasion style, dimana Indonesia 

merupakan bangsa yang masyarakatnya mudah terpengaruh dengan fhasion-fhasion luar negeri, 

seperti Amerika, Korea dan lain sebagainya. Untuk mengikuti trend tersebut tidak 

semuakalangan bias mengikutinya di karenakan barang-barang tersebut mahal harganya di 

karenekan import langsung dari luar negeri. 

Perilaku konsumen dalam pemilihan berbagai produk dipengaruhi faktor pribadi yaitu 

pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup, Jumlah produk Indonesia yang tinggi dan 

perekonomian Indonesia yang dalam masa perkembangan sehingga keadaan ekonomi mayoritas 

penduduk Indonesia pada kalangan menengah ke bawah. Melihat keadaan ekonomi masyarakat 

Indonesia pada kalangan menengah ke bawah, maka yang untuk pengikut trend ini kebanyakan 

kalangan menengah ke atas mengingat barang-barang import itu tidak murah dan karena mereka 

sangat menyukai brand-brand import  yang terkenal, seperti produk dari brand Vans. 

Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia  fhasion hingga saat ini masih mampu 

memikat perhatian. Kebutuhan akan fhasion tidak hanya menjadi  sekedar pakaian biasa tetapi 

bagi sebagian kalangan masyarakat telah menjadi bagian dari gaya hidup dan up to date. 

Antusiasme sebagian kalangan masyarakat terhadap barang import adalah salah satu  gambaran 

dari fenomena tersebut. Komunitas penggemar merek import  (Brand Community) selaku 

konsumen.  Barang import  dalam hal ini telah terlibat pada jenis perilaku pembelian yang rumit, 

dimana perilaku pembelian yang rumit itu lazim terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, 

beresiko, dan sangat mengekpresikandiri (Kotller,2000). 

Karena seperti diketahui bahwa produk import itu identik dengan harga yang relatif 

mahal. Hal ini menunjukkan bahwak keputusan konsumen dalam membeli bukan hanya 

mengacu pada pertimbangan ekonomis semata, tetapi lebih berorientasi pada seberapa 
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berkualitas dan nilai kepuasan yang didapat dari apa yang dikorbankan; serta bagaimana suatu 

produk dapat mewakili kebutuhannya. 

Kondisi ini tentunya menuntut setiap produsen fashion untuk senantiasa mengembangkan 

konsep produk yang ditawarkan, mengingat produk fashion style sangat peka terhadap selera 

konsumen dan tuntutan perkembangan jaman, Dalam dunia usaha dengan tingkat persainganya 

yang kompetitif, perusahaanyang tidak mempersiapkan produk barunya akan menghadapi resiko 

yangberat, yaitu bahwa perusahaan semacam ini akan mendapatkan produk-produknya menjadi  

korban kebutuhan dan selera konsumen yang berubah-ubah, teknologi baru dandaur hidup 

praduk yang pandek serta persaingan yang meningkat baik itu dari dalam maupun dari luar 

negeri (Kotler,1994).  

Disisi lain era globalisasi sudah tidak bisa ditawar lagi kedatangannya, sehingga semua 

pihak yang telah menyepakati munculnya era tersebut mau tidak mau harus segera berbenah diri 

untuk memasukinya, karena pasar era ini berbagai jenis industri konveksi maupun unit bisnis lain 

akan kedatangan pesaing-pesaing potensial yang sebelumnya terhambat projeksi yang diciptakan 

antar negara. Seiring dengan kemajuan yang ada baik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat dilihat dari adanya inovasi-inovasi baru telah menyebabkan konsumen melakukan 

tindakan pengeluaran uang yang selektif dalam melakukan pembelian.  

Seorang konsumen akan memilih produk atau merek tertentu berdasarkan kriteria yang 

berlaku pada dirinya yang merupakan bentukan dari pengaruh faktor lingkungan dan faktor 

individu. Dalam menentukan pilihan ini konsumen melewati fase serta proses tertentu dan akan 

memilih produk atau merek yang mempunyai kepuasan tertinggi menurutnya berdasarkan 

jangkauan ekonominya. Demikian pula halnya untuk menggambarkan tentang apa yang terjadi 
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pada diri komunitas pencinta produk Vans (Vanshead Malang) ditanahair khusunyadi 

kotaMalang. 

Durianto,Sitinjak (2001) berpendapat bahwa salah satu aset untuk merebut pangsa pasar 

tersebut adalah merek produk yang dewasa ini berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi 

perusahaan. Kotler (dalam Simamora, 2002) menyebutkan bahwa merek merupakan nama, 

simbol, desain, atau kombinasi hal-hal tersebut, yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan 

mendeferensiasi atau membedakan barang atau layanan suatu penjualan lain. 

Merek memberi konsumen suatu sumber pilihan, menyederhanakan keputusan, 

menawarkan jaminan mutu dan mengurangi resiko, membantu ekspresi diri, serta menawarkan 

persahabatan dan kesenangan. Lebih lanjut Kotler (1996) mengatakan bahwa merek adalah suatu 

hal yang mendasar, sama halnya dengan segmentasi dan positioning di dalam pemasaran. Ini 

merupakan hal yang paling utama untuk masuk dan tinggal di benak konsumen. Diperlukan 

sebuah cara yang dapat menjadi alternatif bagi pengembangan dan pembangunan bagi sebuah 

brand yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mempertahankan konsumen. 

Seperti diketahui bahwa merek Vans sudah melekat di benak masyarakat, khususnya 

anak muda jaman sekarang. Meskipun banyak brand-brand terkenal lainnya seperti Nike, Adidas 

New Balanee dll, yang banyak beredar di Indonesia atau khususnya di Kota Malang, ternyata 

belum sepenuhnya merebut hati masyarakat dan anak-anak muda di Kota Malang. Terlebih 

angan-angan atau kesukaan konsumen terhadap sebuah Trend Fhasion. Terbukti di setiap kota 

tertentu di Indonesia pasti ada komunitras Vanshead (Komunitas Pencinta Produk Vans). 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai peranan 

penting dan merupakan aset terbesar bagi perusahaan. Namun agar merek produk dapat bertahan 
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lama dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif dan keluar sebagai pemenang, dibutuhkan 

konsumen yang memiliki loyalitas merek yang tinggi (Durianto ,sitinjak2001). 

Schiffman dan Kanuk (2004) menyatakan bahwa loyalitas merek yang umum dipakai 

oleh para pemasar adalah suatu bentuk sikap dan perilaku konsumen terhadap suatu merek. 

Konsumen akan memiliki preferensi terhadap satu merek meski banyak tersedia merek alternatif. 

Pengukuran sikap konsumen terhadap suatu merek menyangkut seluruh perasaan konsumen 

mengenai produk dan merek serta kecenderungan mereka untuk membeli produk dan merek 

tersebut. Pengukuran perilaku bergantung pada respon periaku konsumen yang telah diberi 

sebuah stimulus yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau merek alternatif.  

Loyalitas merek dapat diartikan bahwa konsumen mempunyai sikap positif terhadap 

sebuah merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan 

pembeliannya di masa mendatang (Mowen dan Minor, 1998). Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Hasan (2008) dimana loyalitas merek mencerminkan psikologis terhadap 

merek tertentu.. Hal ini juga terjadi di dalam komunitas Vanshead Malang yang loyal akan 

merek tersebut. Keloyalan anggota ini akan merek tersebut dapat diketahui dari beberapa yang 

melakukan pembelian ulang akan kendaraan tersebut. 

Usaha untuk mendapatkan loyalitas konsumen diperlukan strategi yang lebih sulit 

dibandingkan menciptakan kepuasan konsumen. Adanya keunggulan produk dibanding produk 

pesaing mutlak dibutuhkan karena dapat menjadi daya tarik pertama dan utama bagi konsumen. 

Selanjutnya jika konsumen telah memiliki kepuasan atas produk tersebut, dibutuhkan dukungan 

dari lingkungan sosial konsumen yang dapat menahan keinginan konsumen untuk berganti 

pilihan konsumsinya ke produk lain. Kedua hal diatas pada akhirnya akan berpadu pada diri 

konsumen dan menciptakan tingkat loyalitas tertinggi dari konsumen. 
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Tumbuhnya berbagai komunitas pelanggan belakangan ini sedikitbanyak berpengaruh 

terhadap strategi pengembangan sebuah merek. Pasalnya, komunitas terbukti punya pengaruh 

yang sangat besar bagi preferensi merek yang digunakan oleh anggota komunitasnya. Hal ini 

sudah sangat disadari oleh sebagian pemilik merek.  

Sejumlah produsen yang jeli seperti Produk Vans, telah berhasil menangkap fenomena 

komunitas ini dan memanfaatkannya sebagai tool untuk semakin memahami konsumennya, 

sekaligus mendapatkan banyak masukan berharga untuk perbaikan kualitas maupun produk 

layanannya. Bagaimanapun, inilah jenis pasar yang paling fokus, karena itu juga bisa digarap 

secara efektif. Dengan mengunjungi komunitas konsumen, akan lebih mudah mengembangkan 

program-program loyalitas, yang akhirnya diharapkan mampu meningkatkan penjualan. Bahkan, 

seperti yang terjadi di negara maju, ide-ide inovasi produk atau jasa sering bersumber dari 

anggota-anggota komunitasnya. 

Salahsatu fenomena Komunitas Vanshead Malang dimanapara membernya wajib 

mempunyai produk dari Vans, dan wajib memakainya ketika menghadiri gathering.Komunitas 

ini didirikan atas inisiatif komsumen. Komunitas adalah pasar potensial masa depan, potensi dan 

manfaat komunitas belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana pemasaran,belum 

banyak produsen yang sadar memanfaatkan atau mengantisipasi kelahiran komunitas yang kian 

marak ini. Saat komunitas berkumpul, sesungguhnya mereka sedang berinteraksi intens dengan 

sebuah merek. Merek-merek itu bahkan berfungsi menjadi pengikat yang menyatukan anggota 

komunitas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh brand community terhadap loyalitas merek anggota komunitas 

Vanshead di Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand community terhadap loyalitas merek anggota 

komunitas Vanshead di Kota Malang. 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun 

praktis: 

1. Secara akademis dapat memberikan gambaran secara konkrit mengenai aplikasi ilmu 

komunikasi di lapangan, memberikan referensi wacana keilmuan bagi peneliti lain, dan di 

harapkan Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemasaran. 

2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

kepada sales marketing untuk meningkatkan penjualan produk dan penguatan sebuah 

brand.dan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Komunikasi 

sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan dalam melakukan komunikasi 

dalam bidang marketing dan branding produk dalam setiap komunitas. 

 

 

 

 


