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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Image menjadi salah satu unsur yang krusial yang digunakan perusahaan 

untuk mendorong konsumen membeli suatu produk. Semakin baik sebuah image 

yang melekat dibenak para konsumen, konsumen akan memilih produk yang 

ditawarkan perusahaan semakin tinggi, sebagaimana yang disampaikan oleh Jasfar 

& Kristaung (2012), untuk membentuk image yang baik, perusahaan harus 

membangun nama baik dan reputasi serta menguatkan kompetensinya, image yang 

baik akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan, sedangkan image yang 

buruk melahirkan dampak negatif dan melemahkan kemampuan perusahaan dalam 

persaingan.  

Corporate image menjadi salah satu pegangan bagi publik khususnya 

pelanggan dalam mengambil keputusan seperti keputusan untuk membeli suatu 

barang, menentukan tempat untuk berkunjung, keputusan untuk mengkonsumsi 

suatu produk, dan lain-lain. Corporate image yang bersumber dari pengalaman 

memberikan gambaran bahwa telah terjadi hubungan konsumen dengan 

perusahaan. Keterlibatan tersebut, bersumber dari upaya komunikasi perusahaan. 

Unsur-unsur dari corporate image akan ditangkap oleh panca indera konsumen, 

dipahami, dan kemudian membentuk persepsi konsumen terhadap sebuah 

perusahaan. Zhang dan Harrison (dalam Fitriani 2012) menjelaskan atau 
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merekomendasikan pengukuran Corporate image berdasarkan empat aspek utama 

yaitu kepribadian, reputasi, nilai, dan identitas perusahaan. 

Perusahaan menghabiskan dana besar diantaranya melakukan persaingan 

harga, iklan, dan promosi yang menarik baik di media massa maupun media 

elektronik digunakan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan 

pelanggan lama. Menghadapi persaingan dari banyaknya perusahaan hal tersebut 

perlu diantisipasi dengan mengembangkan strategi-strategi pemasaran yang tepat. 

Strategi pemasaran harus dapat membentuk, memelihara dan meperkuat corporate 

image dibenak konsumen untuk membentuk perbedaan dengan para pesaingnya. 

Dengan corporate image yang kuat akan terdapat perbedaan dengan pesaing, 

karena image suatu perusahaan tidak akan dapat disamakan dengan corporate 

image yang lainnya.  

Tabel 1.1 Indonesia Top 5 Smartphone Vendor in Q4 2018 

Vendor Market Share Year on Year Growth 

Samsung 25.4% +21.5% 

Xiaomi 20.5% +139.4% 

Oppo 19.5% +0.8% 

Vivo 15.9% +132.0% 

Advan 4.1% -25.0% 

Sumber : Canalys 2018 

 Dilihat dari tabel 1.1 Persaingan industri smartphone di Indonesia semakin 

ketat di tahun 2018. Nama besar seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Advan 
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dan lainnya masih merajai smartphone tanah air berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh IDC. Pertumbuhan paling pesat dialami dua vendor smartphone 

asal China yakni Xiaomi dan Vivo. Sejak hadir di Indonesia Vivo terus mengalami 

peningkatan kapasitas baik dalam skala produksi hingga kontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja atau jumlah karyawan. Vivo berada diposisi keempat 

vendor smartphone terbesar di Indonesia. Vivo dengan market share 15.9% Vivo 

memiliki kenaikan market share sebesar 132.0% pada tahun 2018. Vivo terus 

menjaga dan meningkatkan image dengan membangun sebuah corporate image 

yang positif dipikiran pelanggan.  

Corporate image tidak bisa direkayasa artinya image akan datang dengan 

sendirinya dari upaya yang perusahaan tempuh sehingga komunikasi dan 

keterbukan perusahaan merupakan salah satu faktor utama untuk mendapat 

corporate image yang baik di mata konsumen, corporate image didapat melalui 

pesan yang diinginkan perusahaan sampai kepada target sasaran. Informasi-

informasi tersebut dapat disampaikan melalui strategi promosi yang digunakan 

harus mencapai target sasaran yang telah ditentukan. Salah satu cara untuk 

menyampaikan pesan-pesant tersebut adalah melalui event sponshorship.  

Event Sponshorship dapat menjadi pembawa pesan antara perusahaan 

dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 

Moriarty et al. (2011) mengatakan event sponsorship dapat memberi peluang 

perusahaan untuk membangun image dan reputasi dengan mengasosiasikan diri 

mereka dengan aktivitas yang disenangi audiensi. Karyawan perusahan dapat 
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mengikuti kegiatan sponshorship yang dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu 

hiburan yang diberikan oleh perusahaan sehingga dapat terjalin hubungan yang 

baik dan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawannya. 

Rossiter & Percy mengatakan pengukuran sport sponsorship menggunakan 

3 dimensi yaitu yang pertama Target audience reach merupakan segmen yang 

ingin dituju oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan sponsorship. Hal ini 

dikarenakan target pasar yang ingin dijangkau perusahaan harus sesuai dengan 

bidang dari segmen pasar perusahaan yang ingin ditawarkan sponsor. Kedua 

Compatibility with the branding positioning merupakan jenis event sponsorship 

yang secara langsung memiliki kaitan dengan produk dari perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan keterkaitan atau kecocokan acara yang disponsori berhubungan 

dengan produk yang ditawarkan. Ketiga Message capacity merupakan kapasitas 

perusahaan dalam event sponsorship dalam pemnyampaian pesan kepada 

konsumen. Seberapa besar pesan yang diterima konsumen. 

Sponsorship menjadi alat komunikasi pemasaran yang unik karena 

menyediakan media dimana perusahaan dapat bekerja sama dengan konsumen 

yang mereka targetkan. Melalui penggunaan sponsorship, perusahaan dapat 

mencapai konsumennya dan memperkaya pengetahuan konsumen tentang merek 

perusahaan itu sendiri. Melalui kegiatan-kegiatan yang disponsoi perusahaan dapat 

menempatkan namanya dihadapan khalayak umum sehingga dapat menimbulkan 

respon konsumen. Secara garis besar perusahaan menginginkan ada timbal balik 
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yang bisa mereka dapatkan atas dana sponsor yang telah dikeluarkan dan bukan 

hanya menguap tanpa adanya hasil yang signifikan. 

Kegiatan pertandingan-pertandingan olahraga merupakan sarana paling 

efektif untuk membantu memasarkan produk pada konsumen melalui sebuah event 

sponsorship. Tetapi perusahaan harus bisa melihat atau relevan tidaknya acara 

tersebut bagi perusahaan. Apakah penonton acara tersebut sesuai dengan 

segmentasi pasar dari produk perusahaan. Karena uang yang dikeluarkan 

jumlahnya tidak sedikit dalam kegiatan sponsorship maka perushaan harus selektif 

dalam pemilihan acara yang akan disponsorinya. Hal yang paling pentinng adalah 

event haruslah memproyeksikan image yang tepat untuk sebuah brand Moriarty et 

al (2011). 

Pertandingan yang paling banyak dipertandingkan umtuk saat ini ialah E-

sport, E-sport (olahraga elektronik) sendiri merupakan permainan video game 

yang bersifat kompetitif. Vivo yang merupakan salah satu vendor smartphone 

terbesar di Indonesia saat ini resmi terpilih menjadi official partner smartphone 

untuk turnamen PUBG Mobile Club Open 2019. PMCO 2019 merupakan salah 

satu turnamen mobile gaming tahunan terbesar di dunia yang mempertandingkan 

game Player Unknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile). Vivo sudah 

keduakalinya mensponsori event PMCO 2019 dan telah mengabiskan dana besar 

untuk mendukung event tersebut. PMCO pertama dilaksanakan pada tahun 2018 

dan yang kedua pada tahun 2019.  
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Permasalahan yang di hadapi PT. Vivo Mobile Indonesia adalah selain dari 

kian menguatnya persaingan antara perusahaan smartphone lainnya tetapi juga 

bentuk dari event sponsorship itu sendiri apakah itu mampu berhasil membentuk 

corporate image yang positif?. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Sport Sponsorship Terhadap Corporate Image PT. Vivo Mobile Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang muncul. 

1. Apakah Target audience reach berpengaruh terhadap Corporate image ? 

2. Apakah Compatibility with the branding positioning berpengaruh terhadap 

Corporate image ? 

3. Apakah Message capacity berpengaruh terhadap Corporate image ? 

4. Apakah Target audience reach, Compatibility with the branding positioning, 

dan Message capacity berpengaruh simultan terhadap Corporate image ? 

5. Manakah yang berpengaruh dominan terhadap Corporate image pada 

sponsorship PT. Vivo Mobile Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Target audience reach 

terhadap Corporate image. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Compatibility with the 

branding positioning terhadap Corporate image. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Message capacity terhadap 

Corporate image. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Target audience reach, 

Compatibility with the branding positioning, dan Message capacity secara 

simultan terhadap Corporate image. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis yang berpengaruh dominan terhadap 

Corporate image pada Sport sponsorship PT. Vivo Mobile Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan masukan 

yang dapat digunakan untuk menyusun kebijaksanaan dan keputusan bagi 

pihak manajemen perusahaan PT. Vivo Mobile Indonesia pada promosi 

khususnya Sport sponsorship yang dilakukan pada event.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan pustaka dan ilmu 

pengetahuan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya 

terkait pengaruh efektifitas sport sponsorship terhadap corporate image. 

 

 


