
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Membangun merek yang kuat menuntut perencanaan 

yang cermat dan banyak investasi jangka panjang. Inti dari 

merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang didukung 

oleh rancangan pemasaran yang dilakukan secara kreatif 

(Kotler dan Keller, 2009). Merek merupakan salah satu faktor 

penting dalam kegiatan pemasaran, dimana kegiatan ini 

dilakukan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk 

atau jasa yang tidak terlepas dari merek yang dapat 

diandalkan. Menancapkan produk dan atau merek kedalam 

benak konsumen merupakan suatu upaya agar produk dan 

atau merek memiliki posisi yang strategis dipasar, memiliki 

daur hidup produk-merek yang lebih panjang, dan dapat 

bersaing lebih kuat di arena persaingan yang semakin ketat 

(Surachman, 2008).  

Dalam rangka membangun hubungan pelanggan yang 

kuat dan memaksimalkan penjualan, perusahaan dituntut 
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untuk menggunakan program pemasaran yang diharapkan 

dapat bekerja bagi perusahaan. Tujuan dari merek 

seharusnya menciptakan hubungan produk-merek dengan 

pelanggan yang mungkin mirip dengan hubungan personal 

(Surachman, 2008) dan manfaat akhir dari sebuah merek 

perusahaan yaitu menyediakan satu proposisi nilai atau 

hubungan pelanggan berbasis pada asosiasi organisasi, untuk 

menyediakan kredibilitas kepada merek lain (keahlian, dapat 

dipercaya, dan digemari), dan sebagai wahana untuk 

memperjelas serta mengkristalkan kultur serta nilai 

organisasi di dalam organisasi (Aaker, 1996). 

Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk 

adalah sesuatu yang diproduksi dipabrik, sedangkan merek 

adalah sesuatu yang dibeli konsumen (Sheetharaman et al. 

2001). Konsumen biasanya tidak menjalin relasi dengan 

barang atau jasa tertentu, namun sebaliknya membina 

hubungan yang kuat dengan merek spesifik (Fournier, 1998). 

Merek bisa dipersonifikasikan, maka para pelanggan bisa 

menjalin relasi dengannya (Tjiptono, 2011). 

Konsumen mengembangkan hubungan yang unik dan 

bersemangat dengan merek mereka (McAlexander, Schouton, 
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dan Koenig 2002) dan konseptualisasi sifat dari hubungan ini 

menjadi semakin penting (Brakus, Schmitt, dan Zarantonello 

2009; Veloutsou 2007). Fournier (1998) menjelaskan, 

hubungan merek yang menonjol dalam benak konsumen, 

mengambil berbagai bentuk, dan memiliki sejumlah variasi 

siklus hidup. Sebuah karakterisasi tunggal dan penting dari 

hubungan konsumen-merek ada dalam hal komunitas merek 

(Cova dan Pace 2006; McAlexander, Schouten, dan Koenig 

2002; Muniz dan O'Guinn 2001; O'Guinn dan Muniz 2005; 

Schau, Muniz , dan Arnould 2009). Veloutsou (2009) 

menyatakan bahwa konsumen berkembang dengan konsumen 

lainnya disekitar merek, sehingga terdapat hubungan antara 

brand relationship dengan brand community, brand tribes dan 

brand sub-cultures. Kemudian Taute et al. (2010) 

mengemukakan bahwa brand tribalism merupakan salah satu 

faktor dalam membentuk hubungan antara merek dengan 

konsumen. 

Veloutsou dan Mountinho (2009) mendapati bahwa 

brand reputation dan brand tribalism berpengaruh dalam 

pembentukkan brand relationship, dimana brand tribalism 

merupakan prediktor yang lebih baik dalam membentuk 
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brand relationship, sehingga disarankan dalam penelitian 

mendatang untuk meneliti sejauh mana brand tribalism 

berperan dalam brand loyalty. 

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas dan Veloutsou 

(2011) mengemukakan bahwa reputasi perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

pembentukkan hubungan merek melalui pengalaman positif 

dan kepercayaan yang dirasakan pelanggan. Mereka 

menganjurkan dalam penelitian mendatang untuk 

menyertakan kepribadian merek sebagai salah satu aspek dari 

merek dalam pembentukkan hubungan merek. 

Penelitian ini mengambil objek pada industri 

telekomunikasi yang sarat dengan persaingan. Industri 

telekomunikasi yang dimaksud adalah mulai dari industri 

telepon, TV kabel, dan perusahaan komputer. Secara spesifik 

produk yang dianalisis adalah BlackBerry smartphone dari 

RIM (Research In Motion) Kanada. Pasar BlackBerry di 

Indonesia berkembang dengan cepat dan diperkirakan saat ini 

pengguna telepon genggam canggih tersebut mencapai tujuh 

juta, dan akan mencapai 9,7 juta pada 2015. Penelitian 

Ericsson Consumer Lab yang dirilis Agustus 2012 lalu, 
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mencatat Indonesia sebagai negara dengan pengguna 

BlackBerry terbanyak di kawasan Asia Pasifik. 

 

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Sistem Operasi Ponsel Pintar di 

Kawasan Asia Pasifik 

 

(Sumber : www.kompas.com) 

 

Permintaan tinggi akan produk ini berasal dari golongan 

kelas menengah yang telah jatuh cinta dengan akses internet 

dan penggunaan BlackBerry Messenger (BBM). Apa yang 

ditawarkan oleh BlackBerry sebenarnya mungkin akan kalah 

bersaing dengan fitur-fitur produk high technology lainnya, 

tetapi fitur BlackBerry Mesengger (BBM) mampu mengambil 
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hati para penggunanya karena apa yang ditawarkan 

perangkat canggih tersebut tidak bisa diberikan oleh 

smartphones lainnya. Melalui fitur BBM banyak aktifitas yang 

dihasilkan, seperti munculnya komunitas pengguna BB 

diberbagai daerah atau lingkungan sosial lainnya. Komunitas-

komunitas seperti inilah yang membuat pelanggan akhirnya 

merasa mempunyai keterikatan sehingga menjalin hubungan 

dengan merek dan menjadi loyal dengan merek tersebut. 

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti sejauh mana brand personality, brand reputation, dan 

brand tribalism berpengaruh pada brand relationship dalam 

meningkatkan brand loyalty. Alasan lain dari peneliti adalah 

sampai saat ini penelitian mengenai brand tribalism masih 

sedikit dilakukan sehingga ada ketertarikan dari peneliti 

untuk meneliti kembali mengenai brand tribalism pada objek 

yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Veloutsou dan Mountinho tahun 2009, serta dengan 

menambahkan variabel lain dari merek yang diduga 

mempunyai hubungan dengan brand relationship untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 
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1.2. Persoalan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menguji variabel-

variabel brand personality, brand reputation dan brand 

tribalism yang mempengaruhi brand relationship dalam 

meningkatkan brand loyalty. Dengan mengambil objek 

penelitian pada pengguna BlackBerry smartphones, maka 

persoalan penelitian yang diajukan adalah: 

1) Apakah brand personality berpengaruh positif terhadap 

brand relationship? 

2) Apakah brand reputation berpengaruh positif terhadap 

brand relationship? 

3)   Apakah brand tribalism berpengaruh positif terhadap 

brand relationship? 

4)  Apakah brand relationship berpengaruh positif terhadap 

brand loyalty? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan 

penelitian ini adalah: 
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1) Untuk mengetahui pengaruh brand personality terhadap 

brand relationship. 

2) Untuk mengetahui pengaruh brand reputation terhadap 

brand relationship. 

3) Untuk mengetahui pengaruh brand personality terhadap 

brand relationship. 

4) Untuk mengetahui pengaruh brand relationship 

terhadap brand loyalty. 

 

1.3.2.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan 

dilakukannya penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu: 

1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan pemahaman bagi pihak 

manajemen RIM (Research In Motion) khususnya bagian  

pemasaran akan pentingnya membangun hubungan 

antara merek mereka dengan konsumen, karena jikalau 

merek sudah lekat dan punya hubungan emosional 

dengan konsumen maka loyalitas terhadap merek 

tersebut akan semakin tinggi dan dengan sendirinya 
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merek tersebut menjadi kuat dan memiliki competitive 

advantage. 

2) Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang manajemen pemasaran 

khususnya dalam kerangka membangun merek yang 

kuat agar dapat menciptakan competitive advantage, 

diharapkan juga menjadi referensi bagi penelitian lain 

atau penelitian selanjutnya yang hendak mengambil 

tema yang sama yaitu brand relationship. 


