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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan bisnis semakin ketat pada saat ini, karena produk baru banyak 
bermunculan di pasar dengan menawarkan berbagai diferensiasi produk, harga 
yang kompetitif maupun pemenuhan kebutuhan pasar sempit.  Konsumen sebagai 
pengguna barang dan jasa perlu dijaga tingkat kepuasannya dengan memenuhi 
produk yang dibutuhkan sesuai dengan harapannya sehingga konsumen dapat 
memiliki komitmen terhadap suatu produk.  Strategi memelihara komitmen 
konsumen dinilai sangat penting karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 
yang berdampak pada keberlangsungan usaha (Amine, 1998).  Komitmen dari 
komunitas merk menjadi perhatian para produsen dalam rangka mempertahankan 
nilai yang superior terhadap merk di pasar.   

Pada beberapa studi terdahulu mengenai komitmen, unsur kepercayaan 
ternyata paling banyak dikaitkan terhadap komitmen itu sendiri.  Hubungan antara 
komitmen dan kepercayaan sebenarnya sudah banyak dibahas secara mendalam 
khususnya di bidang penelitian identity theory dan social identity theory dengan 
metodologi yang berbeda-beda oleh beberapa peneliti : Greene et al. (1989), 
Houtz (1995); Garbarino dan Johnson (1999) dan Tashakkori dan Teddlie (2003). 
Menurut Morgan dan Hunt (1994) dalam commitment-trust theory, terjadinya 
suatu kerjasama (cooperation) dipengaruhi oleh komitmen dan kepercayaan.  
Pada suatu komunitas yang baru dan anggotanya bersifat sukarela (voluntary), 
komitmen dapat terbentuk bila ada nilai-nilai bersama dan kepercayaan yang 
terbentuk antar sesama anggota komunitas, bahkan nilai-nilai bersama tersebut 
juga mempengaruhi terbentuknya kepercayaan.  Peneliti lainnya di bidang 
komunitas merk seperti Hur, Ahn dan Kim (2011) juga membuktikan secara 
empiris bahwa kepercayaan sangat mempengaruhi komitmen individu terhadap 
merk dalam komunitas merk.  Berdasarkan komitmen dari komunitas merk ini, 
terwujud suatu perilaku loyalitas (kesetiaan) konsumen. 

Dalam dunia pemasaran, model yang cerdas sangat diperlukan untuk 
menjaga kepercayaan dan komitmen konsumen terhadap produk yang ditawarkan 
karena konsumen sudah sudah tidak lagi diposisikan hanya sebagai pengguna 
produk dan jasa (Brown, 1995).  Kepercayaan yang sudah terjalin antar konsumen 
dalam komunitas konsumen sangat mempengaruhi bentuk komitmen dalam 
penciptaan nilai secara bersama-sama (ko-kreasi) terhadap merk.  Daya tarik suatu 
merk dapat dilihat dengan seberapa jauh cooperation atau keterlibatan dan 
partisipasi konsumen bersama produsen dalam berkreasi untuk menciptakan nilai 
tersebut (Cova dan Kozinets, 2007).  Strategi-strategi pemasaran yang sudah 
melibatkan konsumen dalam penciptaan nilai suatu merk dikenal dengan istilah 
strategi postmodern marketing (Brown, 1995). 
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Proses dalam ko-kreasi ini memerlukan inovasi yang dapat terjadi dari hasil 
interaksi antar kelompok konsumen1, interaksi antar kelompok produsen dan 
karyawan2, atau interaksi antar kedua kelompok tersebut (Pongsakornrungsilp, 
2010).  Bentuk yang keempat dari cooperation adalah consummunity theory 
dimana dijabarkannya proses tahapan ko-kreasi yang terjadi antara produsen dan 
komunitas konsumen di Indonesia (Ardianto dan Soehadi, 2013).  Seperti yang 
dipaparkan dalam teori commitment-trust, ko-kreasi itu sendiri juga harus diawali 
dengan adanya komitmen bersama yang disebut co-engaging, yang dapat 
diinisiasi oleh perusahaan atau komunitas (Ardianto, SWA Februari 2013, hal 31).  
Dengan demikian, istilah selanjutnya untuk bentuk model kerjasama dalam 
penciptaan nilai di era postmodern marketing disebut ko-kreasi. 

Produsen melihat fenomena komunitas konsumen yang berkembang di 
Indonesia sebagai kesempatan  untuk melakukan strategi pemasaran berbasis 
komunitas.  Bagi kalangan produsen, komunitas konsumen merupakan media 
yang signifikan dalam menarik konsumen yang loyal dan dapat juga menjadi 
media dalam mengembangkan merk di lingkungan masyarakat (Ardianto dan 
Soehadi, 2013).  Strategi pemasaran ini lebih fleksibel dan murah ketimbang 
menggunakan pola dengan memasang iklan.  Oleh karena itu, produsen perlu 
melakukan suatu inovasi bisnis dengan memahami kepuasan konsumen agar 
bisnis tetap dapat bersaing (Drucker, 1954), sebab daya tarik suatu nilai yang 
ditawarkan (value proposition) sangat menentukan kepuasan konsumen 
(Anderson et al. 2006).   

Konsumen bersatu dalam komunitas sudah menjadi gaya hidup di Indonesia 
karena komunitas dapat memberikan jati diri konsumen melalui pemaknaan 
terhadap suatu nilai yang disepakati oleh komunitas konsumen (Ardianto dan 
Soehadi, 2013).  Tingkat ketertarikan konsumen terhadap nilai tersebut memang 
sangat dipengaruhi oleh pengalaman konsumen itu sendiri dengan interaksinya 
terhadap lingkungan sosial disekitarnya (Arnould dan Thompson, 2005).  Menurut 
teori reference group, individu dalam mengambil suatu keputusan memiliki 
kecenderungan untuk melakukan evaluasi diri terlebih dahulu dengan memasukan 
faktor lingkungan disekelilingnya yang mengacu pada suatu kelompok untuk 
dijadikan pedoman dalam menetapkannya (Merton, 1957).  Di Indonesia, 
komunitas-komunitas yang relatif masih baru dan sudah menunjukan memiliki 
komitmen dan loyalitas terhadap merk dapat ditemui pada komunitas Yamaha 
Owner Indonesia Club (Byonic), Indosat Blackberry Community dan Garuda Fun 
Bike Community.   

Penelitian mengenai kerjasama (cooperation) yang terjadi pada komunitas 
merk di Indonesia selama ini lebih banyak dilakukan pada bidang otomotif, 
olahraga dan consumer goods, penelitian inipun diinisiasi secara keseluruhan oleh 
Ardianto dan Soehadi (2013) dalam  consummunity theory guna menjelaskan 
proses ko-kreasi yang terjadi antara produsen dan komunitas merk.  Hingga saat 
ini, masih belum ada penelitian mengenai kerjasama dalam komunitas merk yang 
fokus secara eksplisit pada komunitas merk pangan di Indonesia seperti yang 

                                                 
1 Proposisi dalam Consumer Culture Theory mengatakan bahwa konsumen dengan sesama 
konsumen melakukan ko-kreasi manfaat nilai atau value in use (Arnould dan Thompson, 2006) 
2 Menurut Service Dominant Logic, konsumen dan konsumsi adalah penghancur nilai (value 
destroyer), oleh karena itu nilai yang ditawarkan atau value proposition adalah hasil ko-kreasi 
antara produsen dan karyawannya (Vargo dan Lusch, 2004; 2007) 
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pernah dilakukan oleh Cova dan Pace (2006) di luar negri.  Cova dan Pace (2006) 
meneliti komunitas merk on-line Nutella yang anggotanya terdiri dari produsen 
dan konsumen.  Hasil penelitiannya menunjukan bahwa komunitas merk ini 
memiliki kekuatan yang mempengaruhi tingginya komitmen dan loyalitas 
terhadap merk Nutella, sehingga dapat dibuktikan bahwa kekuatan merk Nutella 
sebenarnya terletak pada pemberdayaan konsumen (consumer empowerment).   

Di Indonesia, survei sosial ekonomi nasional tahun 2011 menyebutkan 
bahwa persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada kelompok barang 
makanan sebesar 49.45 persen, sedangkan pada kelompok barang non makanan 
sebesar 50.55 persen (Kementerian Pertanian, 2013).  Kondisi ini menunjukkan 
bahwa pengeluaran konsumsi makanan hampir sebanding dengan pengeluaran 
konsumsi non makanan.  Di samping itu, perusahaan pangan besar seperti 
Indofood, Bogasari dan Frisian banyak menguasai pasar di Indonesia melalui jalur 
komunitas merk yang ada disekeliling mereka.  Dengan demikian, penelitian 
mengenai komunitas konsumen pangan perlu dikembangkan lebih lanjut di 
Indonesia agar dapat memahami proses ko-kreasi yang ada pada komunitas merk 
pangan.   Penelitian ini diharapkan dapat membantu produsen dalam merumuskan 
strategi yang tepat untuk membangun serta mempertahankan hubungan dengan 
komunitasnya. 

Perumusan Masalah 

Merton dan Kitt (1950) dalam Reference Group Theory menyatakan bahwa 
keinginan individu untuk berbagi nilai-nilai (shared values) dapat terjadi dalam 
kondisi mental sosialisasi antisipatif, yaitu suatu kondisi dimana individu secara 
sukarela memilih suatu kelompok referensi yang berkarakteristik non-membership 
group yang memiliki norma seperti jati dirinya.  Keinginan untuk berbagi ini 
dipengaruhi oleh motif individu (Westerlund et al. 2009; Wann dan Sukoco, 
2010). 

Menurut Morgan dan Hunt (1994) dalam commitment-trust theory, 
terjadinya suatu kerjasama (cooperation) dipengaruhi oleh komitmen dan 
kepercayaan.  Pada suatu komunitas yang baru dan anggotanya bersifat sukarela 
(voluntary), komitmen dapat terbentuk bila ada nilai-nilai bersama dan 
kepercayaan yang terbentuk antar sesama anggota komunitas, bahkan nilai-nilai 
bersama tersebut juga mempengaruhi terbentuknya kepercayaan 

Berdasarkan latar belakang di atas dan Reference Group Theory, peneliti 
ingin memperkenalkan suatu wadah berbagi (sharing platform) sebagai tempat 
berbagi nilai (shared values) ke dalam model commitment-trust theory.  Wadah 
berbagi tersebut berfungsi sebagai wadah permediasian (intermediating platform) 
antara motif konsumen dan komitmen dari komunitas merk.  Wadah ini penting 
untuk dipelajari peran dan fungsinya karena keakurasian dan kecepatan 
mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi antara satu anggota ke anggota 
lainnya dalam suatu komunitas adalah hal yang penting guna mencapai 
keunggulan kompetitif (Argote dan Ingram, 2000).  Penelitian mengenai wadah 
pada komunitas merk Indonesia paling tidak memberikan masukan dalam 
mengingatkan para produsen agar mulai serius dalam membangun hubungan 
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dengan komunitas merknya melalui optimalisasi wadah yang dipercayai antara 
komunitas dan produsen dalam berinteraksi.  Produsen hingga saat ini, belum 
mengetahui apakah wadah permediasian tersebut dapat berperan sebagai penguat 
kepercayaan atau memperlemah kepercayaan terhadap komitmen dari komunitas 
merk.  Dua wadah permediasian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
Wadah Berbagi Pengetahuan (Go dan Fenema, 2006) dan Wadah Komunitas 
Merk (Muñiz dan O’Guinn, 2001).   

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari 
penelitian ini adalah membangun tiruan dari fenomena yang dipaparkan dengan 
mengkonstruksikan permodelan struktural mengenai pengaruh motif individu 
konsumen terhadap penggunaan wadah-wadah berbagi pengetahuan dalam 
meningkatkan komiten dari komunitas merek.  

Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan 
di atas, pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah fungsi permediasian dari kedua wadah tersebut terhadap 
komitmen dari komunitas merk selalu dapat di generalisasikan ke semua 
jenis komunitas merk? 

2. Bila tidak, (a) komunitas merk jenis apa yang menggunakan kedua wadah 
permediasian tersebut? (b) komunitas merk jenis apa yang menggunakan 
wadah berbagi pengetahuan? (c) komunitas merk jenis apa yang 
menggunakan wadah komunitas merk? 

3. Seberapa besar pengaruh wadah-wadah tersebut terhadap pembentukan 
komitmen dari komunitas merk? 

Manfaat Penelitian 

Komunitas merk sebagai pelaku dalam pemasaran perlu menjadi perhatian 
serius bagi para pemilik merk atau produsen yang memang ingin memanfaatkan 
komunitas merk sebagai mesin yang dapat mendongkrak penjualan perusahaan.  
Komunitas merk memang yang paling fokus dan dapat dimaksimalkan secara 
efektif, namun tidaklah mudah bagi para produsen dalam pelaksanaannya 
membangun hubungan dengan komunitas merk tersebut.  

Dengan memperhatikan dinamika pola hubungan yang selama ini sudah 
terjalin antar konsumen dalam wadah-wadah kepercayaan maka perusahaan bisa 
mengembangkan objektif strategi mereka dalam mendekati komunitas 
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konsumennya.  Strategi tersebut bisa berorientasi kepada jangka panjang dengan 
ikut membantu membangun komunitas yang dikelolanya menjadi lebih mandiri 
atau jangka pendek yang lebih menekankan kepada upaya untuk memanfaatkan 
keberadaan komunitas untuk kepentingan dan keuntungan sesaat serta tidak ada 
indikasi komitmen perusahaan untuk ikut membantu komunitas menjadi 
komunitas yang sustainable.   

Deskripsi mengenai interaksi antar konsumen pada wadah kepercayaan ini  
memang masih belum sempurna namun paling tidak bisa dijadikan sebagai 
referensi dan bentuk pemahaman awal mengenai cara yang lebih baik lagi dalam 
memahami perilaku konsumen yang direpresentasikan dengan maraknya 
keberadaan komunitas merk di sekitar kita.  Pengenalan yang lebih dalam tentang 
proses pembentukan komitmen melalui wadah disekelilingnya, perusahaan dapat 
menetapkan strategi usahanya lebih baik dengan memanfaatkan komunitas merk 
guna memperpendek jalur komunikasi antara produsen dan konsumen. 

Pada dunia akademik, penelitian ini juga memberikan sumbangsih kepada 
para pakar ko-kreasi dimana pemikiran mengenai pemanfaatan wadah sebagai 
permediasian terhadap komitmen dapat menjadi rujukan untuk lebih memaknai 
keempat teori ko-kreasi yang ada: Service Dominant Logic, Consumer Culture 
Theory, Co-Consuming Group dan Consumunity theory. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pemilihan komunitas merk ini berdasarkan jenis produk yang diwakilinya 
yang dapat memberi peluang bagi konsumen untuk berbagi pengalaman dalam 
menggunakan produk; oleh karena itu, jenis produknya harus berkarakterisktik 
experience goods.   Penelitian komunitas merk, selama ini lebih banyak dilakukan 
pada bidang olah raga, otomotif dan consumer goods yang secara kategori masuk 
ke dalam experience goods.  Oleh karena itu, peneliti akan mencoba suatu 
terobosan baru dengan memilih komunitas merk pangan sebagai objek yang 
diteliti karena pemasaran dalam bidang pangan di Indonesia masih banyak 
mengalami kendala terutama di bidang diseminasi informasi dan jaringan 
distribusi (Rahmawati, 2011).  Indonesia adalah negara agraria dengan penduduk 
no 5 terbesar di dunia; dengan demikian, menggunakan komunitas merk pangan 
Indonesia sebagai objek penelitian ini akan membuka kesempatan penelitian 
selanjutnya mendalami proses dialog dan keterlibatan (co-engagement) antara 
produsen dan konsumen dalam mencari jawaban guna mempermudah diseminasi 
informasi dan memperpendek alur jaringan.  

Model komunitas merk yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 
model Muñiz dan O’Guinn (2001), dimana fokusnya lebih pada pemaknaan 
terhadap merk dari hasil interaksi antar konsumen saja.  Dengan demikian 
produsen dan agen pemasaran tidak menjadi bagian yang diobservasi.   

Merk produk yang diwakili adalah merk pangan karena produk pangan lebih 
sering diiklankan. Dengan demikian sampel data hanya mencakup komunitas 
merk pangan.  Dalam hal teknik pengambilan sampel metode yang digunakan 
adalah non-probability sampling yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan 
komunitas merk yang diselenggarakan di Jakarta dan Bogor pada bulan Desember 
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2012.  Meskipun sampling method ini juga dilakukan oleh peneliti-peneliti 
komunitas merk sebelumnya, namun hasil penelitian ini tetap belum dapat 
menggambarkan populasi komunitas merk yang bersangkutan secara luas.   
Keterbatasan tersebut sudah dipersempit dengan tambahan observasi lapangan. 

Tiga komunitas merk yang dipilih secara purposive untuk menguji peran 
dan fungsi dari Wadah Berbagi Pengetahuan dan Wadah Komunitas Merk adalah 
Kecap Bango Mania (KOBAMA), Ibu dan Balita dari Frisian Flag (IDB) dan 
Bogasari Baking Center (BBC).  Ketiga komunitas tersebut dipilih karena 
keaktifannya dalam penyelenggaraan kegiatan serta kerelaannya berpartisipasi 
dalam survei yang dilakukan dalam penelitian ini.  Berdasarkan kecukupan data, 
KOBAMA, IDB dan BBC memiliki jumlah keanggotaan yang cukup besar seperti 
yang tertera pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1  Jumlah anggota masing-masing komunitas merk 

No Nama 
komunitas 
merk 

Merk 
visual 

komunitas 

Jumlah 
anggota 

Sumber 

1 Kobama 

 

2,979 https://www.faceboo
k.com/pages/Kobama
/50524831793 

2 Ibu & Balita  

 

371,082 https://www.faceboo
k.com/ibudanbalita 

3 BBC 

 

7,824 https://www.faceboo
k.com/bogasaribakin
gcenter 

 
Komunitas merk melakukan ritual rutin dalam mengembangkan 

komunitasnya baik melalui pelatihan seperti BBC, seminar seperti IDB maupun 
mengadakan special event atau food festival seperti KOBAMA, sehingga 
penelitan ini tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kecukupan data.  Dari 
survei yang dilakukan, keinginan responden untuk bergabung dalam komunitas 
merk lebih atas dasar inisiatif sendiri (Kobama 60%, BBC 54%, IB 54%) dan 
ajakan teman (Kobama 19%, BBC 22%, IB 39%) setelah mengetahui produk yang 
diwakili komunitas merek ini pertama kalinya melalui media layar kaca (Kobama 
56%, BBC 44%, IB 34%) dan melalui pemberitahuan teman (Kobama 15%, BBC 
27%, IB 21%).  Mayoritas responden dari ketiga komunitas dalam penelitian ini 
adalah wanita (Kobama 55%, BBC 57%, IB 98%) dengan pekerjaannya sebagian 
besar adalah pengusaha (Kobama 47% dan komunitas merek BBC 46%).  Berikut 
ini adalah aktivitas komunitas dan posisi produk yang diwakilinya di pasar 
Indonesia akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.   

Komunitas Bango Mania (KOBAMA)  

KOBAMA diinisiasi dan dibentuk oleh konsumen pada tahun 2007 yang 
bertujuan sebagai tempat pelestarian kuliner nusantara.  Keanggotaan KOBAMA 
adalah pecinta kuliner, pedagang makanan (pebisnis) dan ibu rumah tangga 
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(pengguna akhir).  Merk Bango dipilih karena dianggap oleh para pendirinya 
sebagai suatu merk produk yang dapat mewakili nuansa cita rasa nusantara 
Indonesia. KOBAMA mengajak PT. Unilever Indonesia Tbk untuk mengadakan 
tradisi Festival Jajanan Bango (FJB) dengan tema wisata kuliner tradisional.  
KOBAMA juga mengumpulkan penjual makanan yang menjadi ikon di suatu kota 
dalam kegiatan Festival Jajanan Bango (FJB).  Kecap Bango hingga saat ini 
memiliki ribuan penggemarnya yang tergabung dalam Komunitas Bango Mania 
(Kobama).    

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa pengguna produk kecap 
bango sebagai penyedap rasa makanan banyak digunakan oleh pengusaha restoran 
untuk usahanya (47%) dan juga digunakan orang rumahan yang berprofesi 
sebagai dosen/guru (14%), tenaga lepas (10%) dan Ibu rumah tangga (11%) guna 
menyiapkan makanan sajiannya.  Disamping itu, ada 49.5% dari responden 
komunitas Kobama  yang mampu membelanjakan untuk kebutuhan diri sendiri 
maksimum sebanyak Rp 1,500,000,-  per bulan dan  26.6% sisanya sanggup 
mengeluarkan biaya belanja dirinya maksimum Rp 2,500,000,-.  

Komunitas Bogasari Baking Center (BBC)  

PT. Indofood Sukses Makmur sejak tahun 1996 melalui Bogasari Baking 
Centre (BBC) mendidik para pengusaha roti dan pengusaha kecil menengah untuk 
membuat berbagai produk berbahan baku tepung terigu yang laku dijual. 
Keberhasilan pengusaha binaan Indofood tersebut meningkatkan citra merk 
Bogasari sebagai bahan baku roti dan kue yang bermutu profesional.  Saat ini 
komunitas BBC tidak hanya beranggotakan para pengusaha kecil menengah, 
namun juga banyak diikuti oleh ibu rumah tangga yang ingin menambah 
pengetahuannya seputar bisnis makanan.  Bagi perusahaan, komunitas BBC 
sangat berperan dalam pemasaran produk tepung terigu Bogasari.   

Sebagian besar pengguna bogasari dalam komunitas merk merupakan 
pengusaha (46%) yakni; produsen mie, produsen jajanan maupun produsen aneka 
makanan.  Bagi anggota konsumen lainnya yang terdiri dari pegawai (15%), 
tenaga lepas (11%) dan ibu rumah tangga (9%) merupakan tipe konsumen yang 
ternyata sadar bahwa makanan yang lebih sering dikonsumsi lebih banyak 
menggunakan bahan dasar dari tepung terigu Bogasari.  Sementara di sisi 
pedagang (10%) menyadari bahwa sebagian besar permintaan konsumen adalah 
terigu yang berasal dari Bogasari.  Dalam struktur belanja diri komunitas merk 
BBC terdapat 30.3% dari responden sanggup mengeluarkan biaya untuk belanja 
diri sendiri sebesar Rp 2,500,000,- per bulan yang membuat kekuatan ekonomi 
anggota BBC berada di posisi sedikit lebih tinggi dibandingkan komunitas Merk 
KOBAMA. 

Komunitas Ibu dan Balita dari Frisian Flag 

Komunitas Ibu dan Balita (IDB) PT. Frisian Flag dibentuk sebagai wadah 
untuk memberikan informasi seputar gizi untuk anak dan balita, memperkenalkan 
resep makanan yang bervariasi untuk anak-anak yang tidak suka susu.  Selain itu, 
IDB juga membuka forum parenting center yang diperuntukan bagi orangtua 
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yang ingin berkonsultasi mengenai tumbuh kembang anak, serta mengadakan 
festival anak di pusat-pusat perbelanjaan.  Pada awal tahun ini, susu pertumbuhan 
FF 123 Frisian Flag menerima penghargaan Peduli Gizi 2012 yang diberikan oleh 
Perhimpunan Peminat Gizi Pangan Indonesia dan Gabungan Asosiasi Pengusaha 
Makanan dan Minuman Indonesia.  

 Komunitas IDB mayoritas terdiri wanita (98%) yang peduli dengan 
kesehatan anaknya dari usia di kandungan hingga masa pertumbuhan anak di usia 
Balita.  Sebagian besar anggota komunitas ini terdiri dari Ibu Rumah Tangga 
(38%), pegawai kantoran (30%) dan pengusaha (13%).  Mereka sangat peduli 
terhadap kandungan gizi yang terkandung dalam produk tersebut sehingga 
memerlukan  pemahaman dasar tentang nutrisi dan vitamin yang terkandung di 
dalamnya.  Dibandingkan kedua komunitas sebelumnya, anggota IB lebih 
berpendidikan menengah keatas (Diploma-29%, S1-38%, S2-3%) dan lebih 
mampu secara ekonomis mengeluarkankan biaya maximum belanja untuk dirinya 
sebanyak Rp 1,500,000/bulan (32.8% dari responden IB) dan Rp 2,500,000/bulan 
(38.4% dari responden IB).  

Kebaruan Penelitian 

Produk yang berkembang di Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh 
pemasaran yang dilakukan oleh komunitas merk.  Namun pembahasan mengenai 
pemanfaatan wadah kepercayaan yang digunakan oleh komunitas merk baik di 
Indonesia maupun di luar belum pernah dielaborasi pada penelitian sebelumnya.  
Peran dan fungsi Wadah Berbagi Pengetahuan dan Wadah Komunitas Merk dikaji 
lebih mendalam sebagai permediasian antara motif dan komitmen dari komunitas 
merk merupakan suatu kebaruan dalam menguji apakah wadah tersebut dapat 
memperkuat kepercayaan atau memperlemah kepercayaan terhadap komitmen 
dari komunitas merk itu sendiri 

Keunikan pada penelitian ini adalah pemilihan objek penelitian yang fokus 
pada komunitas merk pangan di Indonesia.  Penelitian yang sejenis hingga saat ini 
belum dilakukan karena sejauh ini pembahasan mengenai komunitas merk di 
Indonesia masih seputar otomotif, olah raga dan consumer goods.   

 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dalam era postmodern marketing, pemasaran dengan cara menciptakan nilai 
terhadap barang, jasa dan merk sudah menjadi bagian dari strategi perusahaan 
agar peningkatan dalam reliability, responsiveness, assurance, empathy dan 
tangibles dapat disempurnakan guna mencapai tujuan akhir yaitu cash flow 
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