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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Pada saat ini telah banyak industri yang berada dalam posisi stabil di 

dalam perjalanan bisnis mereka dan mengalami kesulitan dalam meningkatkan 

keuntungan yang berasal dari konsumen baru. Berdasarkan keaadaan 

tersebut,banyak perusahaan yang berpendapat bahwa pencarian sumber 

keuntungan yang baru menjadi hal yang patut dijadikan perhatian. Dampak dari 

permasalahan tersebut adalah perusahaan saling berkompetisi untuk meningkatkan 

jumlah pembelian dari konsumen yang telah loyal dan berjuang untuk 

mempertahankan konsumen yang loyal tersebut agar tidak berpaling kepada 

merek lain yang telah menjadi leader di pasaran. Semua hal itu dilakukan oleh 

perusahaan demi meningkatkan loyalitas konsumen. 

Banyak program yang telah dikembangkan dan diimplementasikan untuk 

meningkatkan loyalitas konsumen. Kebanyakan program yang dilakukan 

membidik  functional customer dan  memberikan keuntungan melalui sisi 

ekonomi seperti melalui diskon, kupon, atau promosi. Bagaimanapun juga, 

program yang dilakukan untuk meningkatkan loyalitas tersebut merupakan hal 

yang penting tetapi belum cukup untuk meningkatkan loyalitas konsumen secara 

simultan (Gustafsson et al. 2005). Hal itu menunjukkan bahwa untuk 

meningkakan loyalitas konsumen memerlukan strategi marketing yang diadaptasi 

dari bermacam-macam jenis loyalitas. 

Kombinasi dari komitmen konsumen terhadap merek dan peningkatan 

penggunaan internet telah memperluas pihak pemasar dalam memahami program 

peningkatan loyalitas. Peningkatkan dalam penyebaran informasi dan komunikasi 

melalui teknologi, misalnya melalui internet dan mobile tools, memunculkan 

peluang dan ancaman dalam menjaga hubungan dengan  konsumen. Dalam hal 

ini, brand community patut dijadikan perhatian besar. Pambudi (2008) 

menyatakan bahwa di balik kegiatan komunitas-komunitas yang lahir organik 

yang sepertinya hanya berkumpul bersama anggota komunitas, berbincang santai, 

serta berkomunikasi lewat jejaring sosial, ternyata mereka bukan hanya 

mempunyai power to purchase tetapi juga memiliki power to influence. 

Komunitas merek adalah komunitas yang tidak terikat secara geografi dan 

mempunyai struktur sosial yang mengatur hubungan di antara pencinta merek 

(Muniz dan O’Guinn 2001). Ketertarikan dalam penelitian mengenai brand 

community dimulai berdasarkan fakta bahwa brand community membantu 

perusahaan dalam menarik konsumen individual dan untuk memperkuat hubungan 

dengan konsumen-konsumennya dalam jangka waktu yang panjang (Stockburger-

Sauer, 2010). Hubungan seperti inilah yang membuat perusahaan semakin 

kompetitif dan menghasilkan peningkatan dalam produktifitas marketing mereka. 

Brand community merupakan suatu konsep baru yang diperkenalkan di 

dalam literatur marketing. Brand community ini hadir dengan menawarkan 

perspektif yang lebih lengkap dalam menggambarkan hubungan antara konsumen 

dan merek. Penelitian mengenai brand community ini sudah banyak dilakukan 

dengan berbagai macam topik. Salah satunya adalah mengidentifkasi peran brand 

community dalam membentuk brand loyalty.  Brand loyalty diharapakan 
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merupakan outcomes dari brand community itu sendiri. Dalam penelitian 

Mc.Alexander, Schouten dan Koenig (2002) menyatakan bahwa brand 

communitydapat meletakan konsumen dalam “complex web of relationship”. 

Mereka mengatakan bahwa keberadaan dan keuntungan hubungan di dalam brand 

community diperoleh melalui pengalaman konsumen.  

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berfokus pada jenis barang-

barang bermerek (seperti Jeep, Macintosh, Saab) mengindikasikan kepada 

pemasar bahwa konsep integrasi brand community dapat membentuk loyalitas. 

Menurut Muniz dan O’ Guinn  (2001) ada tiga faktor yang mencerminkan tanda 

tradisional dari suatu komunitas yaitu consciousness of kind yang terdiri dari 

variabel legitimacy dan oppotional brand loyalty;  ritual and traditional yang 

terdiri dari variabel celebrating the history of the brand dan sharing brand 

Stories; dan moral responsibility yang terdiri dari variabelintegrating and 

retaining members dan  assiting in the use of the brand.   

 

 

Perumusan Masalah 

 

Pertumbuhan ekonomi dalam era globalisasi menuntut setiap perusahaan baik 

yang bergerak dalam bidang industri barang maupun jasa mampu bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Salah satunya adalah industri kecap sebagai penyedap rasa. 

Kecap merupakan barang konsumsi wajib bagi rumah tangga maupun bagi para 

pelaku usaha kuliner. Hal ini dipandang sebagai peluang oleh para produsen kecap 

dengan menawarkan maupun memperkenalkan produk kecap mereka kepada para 

konsumennya. Segmen pasarnya cukup luas dan kebutuhan akan kecap cukup 

tinggi. Banyak perusahaan kecap dengan berbagai merek yang bersaing dalam 

pasar kecap ini. Para pemasar bersaing dalam membuat produk kecap, dan 

mempromosikannya sehingga konsumen dihadapkan pada beberapa jenis kecap 

dengan merek, harga serta kualitas yang berbeda. 

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa ada beberapa merek kecap yang 

merupakan Top Brand di Indonesia dari tahun 2009-2013.  

 

Tabel 1Daftar Top Brand Kecap di Indonesia 

Merek 
Top Brand (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

ABC 47.9 39.8 41.8 44.2 44.0 

Cap Bango 41.3 47.0 47.2 43.3 44.3 

Indofood 4.7 1.8 1.9 1.4 1.8 

Angsa 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 

Sedap 1.5 4.6 3.7 4.5 4.8 

Piring Lombok 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nasional 0.5 1.2 1.0 1.0 0.0 

Lele 0.0 0.0 1.0 1.6 1.5 

Sumber:http://www.topbrand-award.com/ 2013 

 

Hasil survey pada Tabel 1 diperkuat pula dengan hasil survey yang 

dilakukan oleh Majalah Marketing Frontier mengenai pangsa pasar produk kecap 

manis di Indonesia. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa terjadi kompetisi pangsa 

pasar antara produk kecap ABC dengan produk kecap Cap Bango. Pada tahun 

2010, kecap Cap Bango mulai menggeser kecap ABC sebagai pemimpin pangsa 

http://www.topbrand-award.com/
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pasar kecap di Indonesia. Membaca tren dari kumpulan data merupakan sesuatu 

yang sangat menarik, apalagi data tersebut merupakan data hasil survei yang 

bersifat longitudinal dari tahun ke tahun. Dari pergerakan data tersebut, kita dapat 

mengetahui persaingan antar merek dalam kategori industri masing-masing dan 

yang lebih penting lagi kita dapat memprediksi persaingan merek-merek tersebut 

di masa yang akan datang.  

 

Gambar 1 Pangsa pasar kecap manis di Indonesia 
Sumber : http://www.frontier.co.id 2013 

 

Dari rumusan masalah diatas peneliti dapat menyusun pertanyaan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pembentukan brand 

community  pada produk kecap cap Bango? 

2. Bagaimana pengaruh keanggotaan komunitas merek terhadap loyalitas merek 

pada merek kecap cap Bango? 

3. Apa implikasi managerial perusahaan kecap cap Bango terhadap pembinaan 

komunitas merek dalam meningkatkan loyalitas konsumennya? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan komunitas 

merek pada produk kecap Bango 

2. Menganalisis pengaruh terbentuknya komunitas merek terhadap loyalitas 

merek pada merek kecap Bango 

3. Menganalisis implikasi managerial perusahaan kecap bango terhadap 

pembinaan komunitas merek dalam meningkatkan loyalitas mereknya 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat adalah hal-hal yang terjadi apabila tujuan tercapai. Adapun 

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bagi perusahaan – Hasil penelitian dapat menggambarkan seberapa besar 

pengaruhbrand community terhadap loyalitas merek dan dapat dijadikan 

http://www.frontier.co.id/
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pertimbangan dalam mengambil keputusan pemasaran yang akan digunakan 

untuk meningkatkan penjualan. 

 Bagi umum – Dapat menambah wawasan tentang brand community serta 

pengaruhnya terhadap pemasaran 

 Bagi Penulis – Merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari dalam perkuliahan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan hanya untuk mengetahui pengaruh brand 

community terhadap brand loyalty kecap Cap Bango dengan melakukan analisis 

terhadap beberapa variabel yaitu legitimacy, oppotional brand loyalty, celebrating 

the history of the brand, sharing brand stories, integrating and retaining members 

dan assiting in the use of the brand.   

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode 

pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan pengumpulan data 

sekunder  yang didapat dari fanbased komunitas kecap cap Bango. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Landasan Teori 

 

Perilaku Konsumen 

Prinsip pemasaran mengatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi 

tergantung pada seberapa mampu organisasi tersebut memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan dan memenuhinya secara efisien dan efektif dibanding 

pesaing. Intinya, apabila ingin memberikan nilai yang terbaik bagi para 

pelanggannya, sebuah perusahaan harus memiliki informasi mengenai siapa 

pelanggannya dan bagaimana karakteristik dan perilaku mereka (Simamora2004). 

Produsen dan pemasar bertugas untuk memahami keinginan konsumen dan 

memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan 

hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun 

organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa 

melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses 

pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

Perilaku konsumen adalah aktivitas-aktivitas yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut 

(Engel et al. 1995). Schiffman dan Kanuk  (1994) mendefiniskan perilaku 

konsumen sebagai suatu perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen untuk 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan suatu produk dan jasa 

yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Swastha dan Handoko 

(2000) mengatakan bahwa perilaku konsumen (consumer behavior) dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 
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