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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber referensi yang akan 

digunakan. Referensi menunjukkan bahwa tulisan yang disusun tidak merupakan 

gagasan sendiri, tetapi sebagian merupakan gagasan, informasi dan bukti dari 

orang lain. 

Hardiyanto (2014) melakukan penelitiaan untuk mengetahui pengaruh 

Event Sponsorship FlFA World Cup 2014 terhadap citra perusahaan yang 

dilakukan oleh Hyundai Motor Company Indonesia. Dengan menggunakan alat 

analisis regresi linear sederhana, didapatkan hasil penelitian yaitu tingkat 

kesesuaian program event sponsorship dan tingkat pemahaman dalam 

menyampaikan pesan sudah baik dan sesuai, responden memiliki kesan yang baik 

terhadap corporate image Hyundai. Pengaruh yang positif antara Event 

Sponsorship FIFA World Cup 2014 dengan proses pembentukan Corporate Image 

Hyundai Motor Company Indonesia. Proses pembentukan Corporate Image 

Hyundai Motor Company Indonesia dibentuk oleh variabel lainnya. 

Christianto & Sukartaatmadja (2015) melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh Corporate social responsibility dan Event sponsorship 

terhadap citra perusahaan PT. Aqua Golden Mississipi yang berlokasi di Bekasi, 

Jawa Barat. Dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda didapatkan 
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hasil penelitian yaitu kedua variabel (Corporate social responsibility dan Event 

sponsorship) berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap citra 

perusahaan, berdasarkan hubungan korelasi berganda pada seluruh variabel 

memiliki hubungan yang cukup kuat. Dari kedua variabel bebas yang digunakan, 

variabel yang dominan dalam memberikan pengaruh terhadap citra perusahaan 

adalah Event sponsorship. 

Fauzi (2018) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel 

event sponshorship terhadap citra perusahaan pada Radio KPFM Samarinda. Alat 

analisis yang digunakan yaitu regresi linear sederhana didapatkan hasil penelitian 

variabel (X) dan variabel (Y) tidak akan mengalami perubahan dan koefesien 

regresi yang menunjukkan bahwa variabel X (Event Sponshorship) mempunyai 

pengaruh baik terhadap Y (Citra Perusahaan). Tingkat korelasi variabel pada 

pelaksanaan Event sponsorship terhadap citra perusahaan 96.8 KPFM adalah 

korelasi sedang. Variabel Event sponsorship (X) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap citra perusahaan (Y). 

Dari hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan terdapat persamaan 

maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun 

untuk persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan 

topik pemilihan Corporate image dan sama-sama menggunakan alat analisis linear 

berganda pada penelitian Christianto & Sukartaatmadja (2015). Sedangkan untuk 

perbedaannya adalah objek penelitian, waktu serta hasil penelitian, dan alat 

analisis tidak sama dengan penelitian Fauzi (2018) dan Hardiyanto (2014). 
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B. Landasan Teori 

Dalam suatu penelitian membutuhkan sebuah konsep dasar yang berupa 

teori dan metode yang dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan 

penelitian. Berikut ini adalah dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Image 

Image merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan 

dengan keyakinan, ide dan kesan yang di peroleh dari suatu object tertentu 

baik dirasakan secara langsung, melalui panca indra maupun mendapatkan 

informasi dari suatu sumber. Image sering dianggap sebagai suatu representasi 

jati diri atau sebuah pancaran dari atau bentuk orang-perorangan, benda atau 

organisasi. Image sangat berkaitan dengan reputasi sebuah merek atau 

perusahaan. Dalam proses pembentukannya, image harus dibentuk dengan 

jelas dan memiliki keunggulan dibanding pesaing sehingga dapat 

memenangkan persaingan. 

Menurut Ardianto (2011) image merupakan perasaan, gambaran diri 

publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga, kesan yang dengan 

sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Image dapat 

berjalan stabil dari waktu ke waktu sebaliknya dapat berubah secara dinamis 

sewaktu-waktu. Setiap orang dapat melihat image suatu objek berbeda-beda 

tergantung dari persepsi yang berada dalam dirinya mengenai objek tersebut, 

atau sebaliknya image dapat diterima relatif sama pada setiap anggota 



11 
 

 

masyarakat yang disebut opini publik. Proses pembentukan image akan sangat 

sulit tetapi jika sudah terbentuk biasanya akan sangat sulit untuk diubah apa 

lagi menghilangkannya.  

Menurut Jasfar (2009:184) Image menjadi representasi penilaian-

penilaian dari konsumen, baik konsumen yang potensial maupun konsumen 

yang kecewa, termasuk kelompok-kelompok lain yang berkaitan dengan 

perusahaan seperti pemasok, agen maupun para investor. Dari definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan image adalah suatu persepsi 

masyarakat terhadap suatu objek atau sebuah jati diri dari perusahaan yang 

memiliki manfaat-manfaat tertentu. 

2. Jenis-Jenis Image  

Suatu image dapat berjalan stabil dari waktu ke waktu atau sebaliknya, 

bisa berubah dinamis, diperkaya oleh jutaan pengalaman dan berbagai jalan 

pikiran asosiatif, setiap orang bisa melihat image suatu objek berbeda-beda 

tergantung pada persepsi yang ada pada dirinya mengenai objek tersebut, atau 

sebaliknya image bisa diterima relatif sama pada setiap anggota masyarakat. 

Menurut Frank Jefkins dalam Soemirat dan Ardianto (2010:117), jenis-jenis 

image terbagi menjadi 6 jenis diantaranya.  

a. Citra cermin (mirror image) kesan yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap organisasinya secara sepihak tanpa memperdulikan kesan dari 
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luar, cenderung selalu merasa dalam posisi baik padahal jauh dari 

kenyataan, khususnya setelah dilakukan studi/ riset. 

b. Citra kini (current image) kesan yang diperoleh dari orang lain tentang 

perusahaan/organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan produknya, 

kesan yang real terjadi terhadap perusahaan berdasarkan kesan dari luar 

perusahaan. 

c. Citra keinginan (wish image) kesan yang memang diharapkan oleh 

pihak manajemen terhadap lembaga/ perusahaan, atau produk yang 

ditampilkan lebih dikenal (good awareness), kesan yang selalu positif 

diberikan (take and give) oleh publik. 

d. Citra perusahaan (corporate image) kesan yang berkaitan dengan 

sebuah perusahaan yang diterima oleh publiknya.  

e. Citra serbaneka (multiple image) kesan yang berkaitan dengan segala 

aspek yang menekankan (awareness) terhadap identitas perusahaan.  

f. Citra penampilan (performance image) kesan yang lebih ditujukan 

kepada subjeknya, bagaimana kinerja para profesional perusahaan yang 

serba menyenangkan dan selalu baik.  

Image yang merupakan persepsi yang tumbuh dibenak publik terhadap 

sesuatu atau organisasi, dapat berupa negatif maupun positif berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman seseorang terhadap sesuatu atau organisasi. 

Dalam beberapa jenis image di atas yang paling penting adalah Corporate 
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image karena merupakan 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 

3. Corporate Image 

Corporate image yang baik sangatlah penting bagi kelangsungan suatu 

perusahaan. Hal ini karena bisa mempengaruhi seluruh elemen yang ada di 

dalam perusahaan tersebut. Corporate image merupakan kesan objek terhadap 

perusahaan yang terbentuk dengan memproses informasi seetiap waktu dari 

berbagai sumber informasi yang terpercaya. 

Corporate image menurut Adbel- Salam et al. (2010) yaitu kesan 

secara umum yang tertinggal di benak konsumen sebagai hasil dari kumpulan 

perasaan, ide, sikap dan pengalaman dengan perusahaan yang disimpan dalam 

ingatan. Citra perusahaan merupakan kunci agar suatu perusahaan dapat 

mampu bersaing, dengan membangun image atau citra yang baik di mata 

konsumen maupun publik, hal ini penting dilakukan karena citra dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen maupun publik, sehingga citra dapat 

mempengaruhi proses pembelian suatu produk atau jasa.  

Menurut Kotler (2008) Corporate image diartikan sebagai kesan 

keseluruhan yang muncul dalam pikiran masyarakat tentang suatu organisasi. 
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Corporate image dapat disimpulkan menjadi kumpulan pemikiran seorang 

konsumen tentang sebuah perusahaan dalam hal negatif maupun positif.  

a. Manfaat Corporate image 

Para konsumen membeli sesuatu, bukan hanya sekedar 

membutuhkan barang itu, akan tetapi ada sesuatu yang lain yang 

diharapkannya. Sesuatu yang lain itu adalah image yang terbentuk dalam 

perusahaan. Oleh sebab itu penting sekali organisasi (perusahaan) 

memberi informasi kepada publik agar dapat membentuk citra yang baik. 

Corpoprate image yang positif memliki banyak manfaat bagi perusahaan 

selain menentukan proses pemilihan sebuah produk oleh pelanggan ada 

manfaat luar lainnya. Menurut Siswanto Sutojo yang dikutip dalam 

Ardianto (2011) manfaat citra perusahaan yang baik dan kuat yakni: 

1) Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap 

Banyak perusahaan cenderung mencoba memenangkan persaingan 

pasar dengan menyusun strategi pemasaran taktis. Mereka 

menciptakan produk baru. Corporate image yang baik dan kuat yang 

dibangun selama puluhan tahun akan tumbuh menjadi kepribadian 

perusahaan, sebuah kepribadian perusahaan yang telah matang 

membuat perusahaan memilki daya saing. 
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2) Menjadi perisai selama krisis 

Meskipun dikelola oleh manajemen yang handal sekalipun, tidak 

selamanya operasi bisnis perusahaan berjalan mulus. Bagi masing-

masing perusahaan pasti akan mengalami masa dimana perusahaan 

mengalami masa terang, masa gelap, dan masa remang-remang. 

Corporate image yang positif dapat menjadi sebuah perisai selama 

krisis terjadi dan akan membuat kepribadian perusahaan lebih matang 

lagi 

3) Menjadi daya tarik eksekutif handal 

Eksekutif handal menjadi harta yang sangat berharga bagi perusahaan 

manapun. Mereaka merupakan roda yang memutar operasi bisnis 

sehingga berbagai tujuan perusahaan jangka pendek dan menengah 

dapat tercapai. 

4) Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran 

Dalam banyak kejadian citra baik perusahaan dapat menunjang 

efektivitas strategi pemasaran sebuah produk. Seperti halnya walaupun 

harga produk perusahaan yang telah lama mereka kenal sedikit lebih 

tinggi dari produk serupa hasil perusahaan yang belum dikenal, 

kebanyakan konsumen lebih memilih produk yang lama karena 

mereka lebih mengenali produk tersebut. 
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5) Menghemat biaya operasional karena citranya yang baik 

Seperti telah diutarakan bahwa perusahaan dengan citra yang baik 

lebih mudah menarik eksekutif handal. Dalam banyak kejadian hal itu 

dapat berarti penghematan biaya merekrut dan melatih eksekutif. 

Tumbuh menjadi sebuah kepribadian perusahaan itu sendiri terutama 

dalam menciptakan jati diri perusahaan tidaklah mudah. Perusahaan 

haruslah membentuk citra yang kuat, sehingga dalam perjalanannya 

perusahaan tersebut tidak mudah dijiplak oleh perusahaan lain.  

Membangun image produk di mata konsumen bukanlah suatu 

hal yang mudah, karena banyak faktor yang melatarbelakanginya. Salah 

satunya sangat berhubungan erat dengan pribadinya, karena didalamnya 

akan mengungkap tentang keunggulan, kebanggaan dan kesenangan. 

b. Faktor pembentuk Corporate image 

Corporate image terbentuk dari berbagai hal sehingga menjadi 

sebuah faktor pembeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang 

bergerak dibidang yang sama dan pelanggan memiliki pendapat berbeda 

beda terhadap Corporate image. Menurut Syarifudin & Suryanto (2016) 

Image sebuah organisasi terbentuk dari 4 faktor yaitu : 

1) Identitas Fisik, organisasi atau individu dapat dilihat dari pengenalan 

visual, audio dan media kominikasi yang digunakan. Pengenal visual 

misalnya nama yang melekat, logo, gedung, dan lobi sebuah kantor. 
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2) Identitas Nonfisik, identitas yang tidak bisa dilihat dengan mata 

telanjang. Mislanya, sejarah, filosofi, budaya di dalam organisasi, 

sistem punish dan reward,   susunan manajemen, kepercayaan dan 

nilai kemanusiaan yang ditanamnkan dan lain sebagainnya. 

3) Kualitas Hasil, Mutu, dan Pelayanan, Selain identitas, citra sebuah 

organisasi juga dibentuk oleh hasil dan mutu produk. Artinya, sebuah 

produk yang dirancang, baik barang atau jasa, mencerminkan kualitas 

manajemen. Semakin baik sebuah hasil kerja dengan dibarengi mutu 

yang terjaga, citra organisasi tentu semakin baik. 

4) Aktivitas dan Pola Hubungan, jika sebuah organisasi sudah 

mempunyai produk dengan mutu terjaga, maka menjaga hubungan 

dengan konsumen dan rekan bisnis tentu harus selalu dicatat.  

c. Faktor yang mempengaruhi Corporate image 

Corporate image memang bagian terpenting dari sebuah produk, 

baik barang maupun jasa. Identitas utama dari sebuah produk bisa dilihat 

pertama kali dari corporate imagenya. Corporate image dapat 

dipengaruhi oleh berbagai macam yang dapat menjadikan proses 

terbentuknya corporate image, faktor ini sangat penting untuk 

membentuk persepsi pertama konsumen. Menurut Rangkuti (2006), 

faktor-faktor yang dapat mempengaruh Corporate image adalah:  

1) Harga yang ditawarkan, tingkat harga yang akan menimbulkan 

persepsi atas produk yang berkualitas atau tidak.  
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2) Reputasi image perusahaan dimata pelanggan, reputasi yang baik 

menimbulkan persepsi terhadap citra perusahaan, sehingga 

pelanggan memaafkan suatu kesalahan meskipun tidak untuk suatu 

kesalahan selanjutnya. 

3) Jaminan atas layanan yang berkualitas, jaminan atas pelayanan 

yang diperoleh pada tahap awal pelayanan menimbulkan persepsi 

atas citra perusahaan untuk tahap pelayanan selanjutnya, sehingga 

pelanggan merasa puas dengan pelayanan secara keseluruhan. 

4) Penampilan fasilitas fisik, situasi atas pelayanan fasilitas fisik 

dikaitkan dengan citra perusahaan sehingga mempengaruhi 

persepsi pelanggan terhadap baik atau tidaknya citra perusahaan.  

5) Komitmen organisasi, komitmen organisasi yang dimiliki pegawai 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap citra perusahaan 

karena dengan komitmen yang baik dari pegawai, dapat 

berpengaruh terhadap persepsi pelanggan, sehingga dapat 

menimbulkan kesan perusahaan tersebut memiliki citra yang baik. 

Menurut Norman dalam Fatmawati (2004), citra mempengaruhi 

benak pelanggan melalui, efek periklanan, hubungan masyarakat 

(sponsorship), citra fisik, dan komentar dari mulut ke mulut. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka faktor-faktor pembentuk 

citra perusahaan antara lain: 1). Periklanan, 2). Hubungan masyarakat 

(sponsorship), 3). Citra fisik atau wujud produk, 4). Komentar dari 
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mulut ke mulut (word of mouth), 5). Pengalaman pelanggan memakai 

produk, 6). Harga, 7). Kualitas produk, 8). Kualitas pelayanan, dan 9). 

Promosi penjualan.  

4. Sponsorship 

Perusahaan menggunakan sponsorship untuk membangun asosiasi 

brand dan menaikkan nilai brand di benak konsumen. Perusahaan yang 

menggunakan sponsorship memfokuskan usahanya untuk mendukung acara 

dan kegiatan yang bermanfaat bagi karyawan dan konsumen. Sponsorship 

menurut Moriarty et al.(2011) adalah bentuk dukungan perusahaan dalam 

suatu acara atau event, misalnya event olahraga, konser, atau acara amal, baik 

secara finansial atau menyumbangkan jasa atau produk. Sponsorship juga 

melibatkan suatu pertukaran dimana satu pihak mengijinkan pihak lain untuk 

memamerkan atau menunjukkan produknya di acara-acara tertentu untuk 

mendapatkan keuntungan Copley (2014). 

Membangun loyalitas pada sebuah merek dan perasaan positif lainnya 

terhadap perusahaan, banyak pemimpin pemasaran yang memanfaatkan 

sponsor dan event marketing dalam mencapai hal tersebut. Menurut Keegan 

dan Green (2017) sponsorship menjadi komunikasi pemasaran yang semakin 

popular dimana perusahaan membayar biaya agar namanya dikaitkan dengan 

peristiwa tertentu atau acar, sebuah team atau perkumpulan atletik, atau 

fasilitas olahraga.  
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Definisi sponsorship disimpulkan menjadi sebuah dukungan finansial 

atau materi pendukung kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang 

menghubungkan suatu merek dengan kegiatan olahraga, hiburan, soaial dan 

budaya dalam suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. 

a. Tujuan Sponsorship 

Kegiatan-kegiatan sponsorship sangat disukai perusahaan besar 

karena dapat lebih menyasar pasar secara spesifik. Sehingga dengan cara 

seperti ini produk baru yang dikeluarkan dapat lebih mudah dikenal oleh 

para pelanggan. Strategi sponsorship dapat memenuhi berbagai tujuan 

secara bersamaan dan tujuan sponsorship sangat bervariasi bagi 

perusahaan. Berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah 

perusahaan melalui strategi sponsorship Duncan (2008:391) :  

1) Meningkatkan brand awareness  

Melalui sponsorship lewat sebuah event, perusahaan dapat 

mentransfer brand dari perusahaan itu sendiri kepada event tersebut 

sehingga dapat meningkatkan brand awareness pada konsumen. 

2) Membangun brand image 

Dapat membantu untuk mereposisi atau memperkuat sebagai merek 

atau citra perusahaan melalui kegiatan tertentu dengan cara melakukan 

startegi sponsorship. Perusahaan memilih untuk mensponsori acara 

yang sama dengan brand mereka. 
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3) Meningkatkan atau mempertahankan hubungan 

Sponsorship memungkinkan dalam menjaga hubungan dalam suatu 

organisasi, baik itu di kalangan konsumen atau karyawan. Hubungan 

pemasaran merupakan masalah penting dalam komunikasi pemasaran, 

karena membantu untuk membangun loyalitas konsumen. Selain itu, 

peristiwa dapat digunakan sebagai peluang hiburan bagi karyawan, 

penghargaan mereka dan memungkinkan interaksi informal antar 

karyawan di berbagai tingkatan dalam suatu organisasi/perusahaan. 

4) Meningkatkan penjualan  

Dengan menjadi sponsor dalam sebuah event pastinya brand tersebut 

akan dipaparkan dalam event tersebut dan salah satu tujuan dari 

sponsorship adalah untuk meningkatkan penjualan dari brand 

perusahaan dalam event tersebut 

5) Melakukan promosi  

Melalui sebuah event pihak sponsor juga bertujuan untuk melakukan 

promosi dengan tidak mengadakan acara sendiri melainkan menjadi 

bagian dalam sebuah event tertentu dalam waktu tertentu. 

 Saat ini tidak ada satu perusahaan pun yang memberikan dukungan 

materi atau apapun dari permohonan yang tidak dikenal atau tidak jelas 

reputasinya, siapapun yang bersedia menyediakan sponsor pasti ingin 

agar perusahaannya meraih keuntungan dari pengeluarannya, 

mendapatkan nama baik atau agar dikenal lebih luas. Sponsorship yang 
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didasarkan pada kemitraan mampu memberikan beragam jenis hasil 

yang menyebabkan sponsor manapun sulit untuk meninggalkan 

kerjasama kemitraan tersebut. Investasi dalam bentuk tunai atau barang 

dalam suatu kegiatan, yang akan mendapatkan imbalan sebagai akses 

potensi komersial yang terkait dengan kegiatan ini. 

b. Jenis-jenis Sponsorship  

Perusahaan yang akan melakukan sponsorship harus mengetahui 

dulu jenis sponsorship apa yang dibutuhkan karena sponsorship memiliki 

banyak jenis, dan memiliki pengaruh berbeda-beda terhadap perusahaan. 

Perusahaan tertarik untuk melakukan sponsorship apabila sponsorship 

yang berkaitan dengan tujuan perusahaan dan memenuhi target pasar, 

namun dari sekian banyak bidang atau kegiatan, yang paling popular 

menurut Egan (2015) ialah: 

1) Art Sponsorship, acara seni dan pameran budaya, dimana fenomena 

yang terjadi sekarang perusahaan paling banyak mensponsori 

pertunjukan musik. 

2) Event Sponsorship, ada dua bentuk event sponsorship yang pertama 

acara yang dibuat dan disponsori atau didukung langsung oleh 

perusahaan yang kedua acara yang dibuat oleh individu atau organisasi 

perusahaan mendanai sebagaian dana supaya nama mereknya tertera 

diacara tersebut. 
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3) Sport Sponsorship, acara olahraga dimana pertumbuhannya semakin 

cepat beberapa dekade ini. Acara ini semakin popular digunakan oleh 

pemasar, karena dapat menarik penontom dengan jumlah yang sangat 

besar dan juga media massa. 

4) Broadcast Sponsorship, adalah ketika seseorang atau organisasi, selain 

pembuat atau penyiar program, mensponsori semua atau sebagian dari 

biaya produksi dan penyaluran biaya atas hak untuk mempromosikan 

mereknya atau keinginan lainnya. 

5) Cause-related Sponsorship pendanaan sebagian hasil dari keuntungan 

atau penjualan perusahaan terhadap acara amal, pembangunan gedung 

atau kegiatan social lainnya. 

Perusahaan memilih jenis sponsorship yang paling cocok atau target 

sasaran yang pas, tergantuing dari yang diambil dampak pada perusahaan 

akan berbeda-beda. Dari beberpa jenis sponsorship yang paling popular 

perusahaan biasanya paling sering menggunakan adalah sport 

sponsorship karena mudah penargetan konsumen dan medianya. 

c. Sport Sponsorship 

Sport Sponsorship telah berkembang menjadi bagian penting dari 

bauran komunikasi pemasaran perusahaan selama beberapa dekade 

terakhir dan juga merupakan sumber pendapatan penting untuk olahraga 

entitas. Menurut Egan (2015:235) sport sponsorship secara umum sangan 
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menarik bagi pemasar karena memungkinkan penargetan sejumlah besar 

konsumen yang memiliki karakteristik serupa dengan tujuan perusahaan.  

Sisi negatif dari Sport sponsorship adalah dimana biaya yang 

dikeluarkan terlalu besar sehingga laba atau investasi harus dipertanyakan 

lagi. Berbagai macam organisasi saat ini menyadari bahwa sport 

sponsorship adalah cara yang paling baik untuk menjangkau pasar baru 

serta memegang basis pelanggan yang ada.  

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan pemikiran 

yang menggambarkan keterkaitan antara hubungan Sport sponsorship dan 

Corporate image. Maka digambarkan melalui kerangka pikir. Kerangka pikir 

menunjukkan adanya hubungan sport sponsorship tehadapa corporate image.  

Sumber :  Said Noor Azril Fauzi (2018) diolah  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Target audience reach 

(X1) 

Compatibility with the 

branding positioning 

(X2) 

Message capacity 

(X3) 

 

Corporate Image (Y) 
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Dari gambar 2.1 kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwa Sport 

Sponsorship berpengaruh terhadap Corporate image. Dimana Sport Sponsorship 

memilki peran untuk mempromosikan dan melindungi Corporate Image dengan 

tiga dimensi yaitu Target audience reach atau kemampuan sponsorship dalam 

mencapai target sasaran, Compatibility with the branding positioning atau 

kesesuaian sponsorship dengan identitas perusahaan, dan Message capacity atau 

seberapa besar sponsorship memilki pengaruh dalam penyampaian pesan sehingga 

sponsorship memilki pengaruh dalam meningkatkan citra perusahaan.  

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Target audience reach terhadap Corporate image  

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. 

Dalam penelitian yang dilakukan Fauzi (2018) Target audience reach 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate image. Penelitian yang sama 

dilakukan Hardiyanto (2014) mengatakan bahwa Target audience reach 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate image.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Target audience reach 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate image. Berdasarkan dari penelitian 

tersebut maka dapat ditarik hipotesis pertama yaitu : 

H1 : Target audience reach berpengaruh signifikan terhadap Corporate 

Image. 

2. Pengaruh Compatibility with the branding positioning terhadap Corporate 

image 

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. 

Dalam penelitian yang dilakukan Fauzi (2018) Compatibility with the 

branding positioning berpengaruh signifikan terhadap Corporate image. 

Penelitian yang sama dilakukan Hardiyanto (2014) mengatakan bahwa 

compatibility with the branding positioning berpengaruh signifikan terhadap 

corporate image. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Compatibility with the 

branding positioning berpengaruh signifikan terhadap Corporate image. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis kedua yaitu 
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H2 : Compatibility with the branding positioning berpengaruh signifikan 

terhadap Corporate Image. 

3. Pengaruh Message capacity terhadap Corporate image 

Message capacity merupakan kapasitas perusahaan dalam event 

sponsorship dalam pemnyampaian pesan kepada konsumen. Seberapa besar 

pesan yang diterima konsumen. 

Dalam penelitian yang dilakukan Fauzi (2018) Message capacity 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate image. Penelitian yang sama 

dilakukan Hardiyanto (2014) mengatakan bahwa Message capacity 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate image. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Message capacity berpengaruh 

signifikan terhadap Corporate image. Berdasarkan dari penelitian tersebut 

maka dapat ditarik hipotesis ketiga yaitu : 

H3 : Message capacity berpengaruh signifikan terhadap Corporate Image. 

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

dan Message capacity secara simultan terhadap Corporate image.. 

Dalam penelitian yang dilakukan Fauzi (2018) Message capacity Target 

audience reach, Compatibility with the branding positioning, dan Message 

capacity berpengaruh secara simultan terhadap Corporate image. Penelitian 
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yang sama dilakukan Hardiyanto (2014) mengatakan bahwa Target audience 

reach, Compatibility with the branding positioning, dan Message capacity 

berpengaruh secara simultan terhadap Corporate image. Berdasarkan dari 

penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis keempat yaitu : 

H4 : Target audience reach, Compatibility with the branding positioning, dan 

Message capacity berpengaruh secara simultan terhadap Corporate image. 

5. Dimensi yang berpengaruh dominan terhadap Corporate image 

Dalam penelitian yang dilakukan Fauzi (2018) dimensi yang 

berpengaruh dominan terhadap Corporate image adalah Target audience reach. 

Penelitian yang sama dilakukan Hardiyanto. (2014) mengatakan bahwa 

varaibel yang berpengaruh dominan terhadap Corporate image adalah Target 

audience reach. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa varibel yang berpengaruh 

dominan terhadap Corporate image adalah Target audience reach. Berdasarkan 

dari penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis kelima yaitu 

H5 : Dimensi Target audience reach berpengaruh dominan terhadap 

Corporate Image. 


