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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

I.1.  Latar Belakang Masalah  

Abraham Maslow (1984) mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan 

manusia terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk 

merasa memiliki, berinteraksi dan saling mencintai, kebutuhan akan harga diri dan 

kebutuhan tertinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis, yaitu 

kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan 

ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan 

yang paling dasar. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan untuk merasa 

memiliki, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. Kebutuhan 

akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati, dan dihargai oleh orang lain. 

Kebutuhan akan mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan 

kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dengan 

mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik terhadap sesuatu. 

Menurut Griffin & Hauser (2001), kebutuhan tersier sering kali dikaitkan 

dengan barang-barang mewah yang hanya ditujukan untuk meningkatkan status 

atau prestige seseorang dalam masyarakat. Kebutuhan ini bisa disetarakan dengan 

kebutuhan akan harga diri dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Hal tersebut 

dapat termasuk pembelian produk-produk dengan brand-brand yang dapat 

dikategorikan barang mewah seperti mobil.  
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Menurut Anurit, Chansarkar & Newman (1998), kebanyakan peneliti yang 

telah meneliti mobil-mobil dengan kategori brand mobil mewah telah meyakini 

bahwa definisi brand mobil mewah sangat didasarkan pada persepsi-persepsi 

konsumen yang mengacu kepada atribut-atribut produk, dengan kata lain aspek-

aspek kegunaan, karakteristik tampilan fisik, dan aspek fungsional. Dalam hal ini 

calon pembeli brand mobil mewah membeli kumpulan atribut-atribut lebih dari 

pada produk itu sendiri, karena berdasarkan pada opininya kesamaan produk 

dapat juga ditentukan melalui atribut-atributnya. Harga mahal dalam pandangan 

konsumen adalah salah satu pembeda penting dalam membedakan kategori brand 

mobil mewah dengan kategori lainnya. Contoh brand mobil mewah tersebut 

menurut Anurit, Chansarkar & Newman (1988) adalah brand mobil Audi, Jaguar, 

Mercedes, Lexus, BMW dan Volvo.  

Ada beberapa alasan konsumen mengapa memutuskan untuk membeli 

brand mobil mewah. Menurut Wes Brown (Forbes 2009), yakni seorang 

konsultan di Los Angeles-based Consumer Firm Iceology, adanya ikatan 

emosional yang orang-orang ciptakan dengan suatu brand, dan kemudian 

menikmatinya. Terdapat tiga alasan mengapa orang melakukan pembelian mobil 

mewah yaitu persepsi orang bahwa mobil mewah dapat memberi kesan makmur, 

lebih mewah berarti lebih aman, dan mobil mewah dapat memberi kesan bagi 

seseorang sesuatu yang sangat istimewa.   

Atribut-atribut nilai atau equity dari suatu brand yang dipersepsikan 

mewah oleh target konsumen dapat memberikan banyak keuntungan bagi 

perusahaan. Menurut Rajh (2005), brand equity dapat meningkatkan kerelaan 
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konsumen untuk membayar harga-harga premium, peluang lisensi brand, efisiensi 

komunikasi pemasaran, kerelaan toko untuk bekerjasama dan memberikan 

dukungan, elastisitas konsumen terhadap penurunan-penurunan harga dan 

inelastisitas konsumen terhadap kenaikan-kenaikan harga. Dalam industri mobil 

mewah, keunggulan teknologi produk dan harga adalah contoh-contoh atribut atau 

equity dari suatu brand yang ditonjolkan oleh produsen mobil untuk dicitrakan 

dan agar dapat dibedakan dari produk lainnya untuk meraih manfaat-manfaat dari 

brand equity tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji brand equity mobil 

mewah karena kemampuan produsen mobil mewah dalam brand equity dapat 

memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Dan menurut Keller (2008) 

brand equity tersebut terjadi pada saat konsumen memiliki level awareness dan 

kedekatan dengan sebuah brand dan membawakan asosiasi-asosiasi brand yang 

unik, kuat dan menyenangkan dalam ingatan.  

 

I.2. Identifikasi Masalah  

Perkembangan industri mobil dengan kategori brand mewah khususnya di 

Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti yang dilaporkan Kontan.Id 

(2011), yakni sebuah website informasi dari Group Kompas Gramedia bahwa 

dampak dari kondisi tersebut berpengaruh pada persaingan penjualan mobil 

dengan brand-brand mewah yang semakin ketat. Dalam hal ini, usaha produsen 

mobil mewah untuk mempertahankan dan meningkatkan citra mewahnya di 

kalangan masyarakat dan mendongkrak penjualan dan pendapatan. 
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Berdasarkan data dari Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia 

(GAIKINDO) menyebutkan, dari total penjualan mobil pada Januari hingga 

September 2011 adalah sebesar 659.857 unit. Total penjualan mobil mewah 

mencapai 6.072 unit (0.92%) dari total penjualan dalam negeri. Menurut Deputy 

Marketing Director PT Mercedes-Benz Indonesia, Yuniardi Hartono (Bisnis.Com 

2011) bahwa dari total penjualan mobil mewah di Indonesia, sebanyak 3.360 unit 

(55,33%) dikuasai oleh sedan mewah di kelas entry level, medium premium dan 

sport, dan setiap tahunnya pertumbuhan penjualan mobil mewah di Indonesia 

masih tetap positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,7% dari tahun 

sebelumnya. Menurut hasil wawancara dengan Head of Marketing BMW 

Indonesia yaitu Praditya Salim (2012), pangsa pasar mobil mewah di Indonesia 

masih dipimpin brand Mercedes-Benz dan disusul oleh BMW pada posisi kedua.  

Dalam hal ini, brand mobil BMW berada dalam posisi kedua setelah 

Mercedes-Benz dan tentunya pihak manajemen bertekad untuk terus berusaha 

melakukan berbagai langkah guna mencapai posisi pertama mengalahkan 

Mercedes-Benz. Salah satu usaha yang terus dilakukan oleh BMW adalah dengan 

meningkatkan kepuasan pelanggan mereka, sehingga tidak hanya dapat 

mempertahankan konsumen yang sudah ada, tetapi meningkatkan jumlah 

pelanggan melalui brand equity dalam kategori brand mobil mewah.  

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti BMW sebagai objek 

penelitian dengan beberapa alasan. Pertama, setelah melakukan wawancara 

dengan Head of Marketing BMW pada bulan Maret 2012, menerangkan bahwa 

equity dari brand BMW yang merupakan pusat dari segala kegiatan BMW tentu 
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mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti salah satu contohnya adalah kepuasan 

pelanggan. Kedua, konsep brand equity yang menjadi pembeda di sini adalah 

menciptakan kenyamanan bagi target konsumen dengan tujuan untuk menciptakan 

kepuasan bagi para konsumen. Dan ketiga, posisi kedua brand mobil mewah 

setelah Mercedes-Benz mendorong perlunya suatu kajian penelitian, apakah 

konsep menciptakan kendaraan yang nyaman dari equity brand BMW selama ini 

telah menciptakan kepuasan bagi pelanggannya dan apakah hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan penjualan dalam meraih posisi sebagai leading 

brand. Menurut Besheli, Ghazizadeh & Talebi (2010) kepuasan dapat 

meningkatkan survival perusahaan melalui minat beli dan minat berlangganan 

konsumen. Dalam hal ini, dapat meningkatkan sasaran-sasaran ekonomi 

perusahaan seperti meningkatnya penjualan dan pendapatan.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana 

pengaruh Brand Equity BMW terhadap Kepuasan Konsumen pada Komunitas 

BMWCCI. Hal ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa komunitas pemilik BMW 

merupakan orang-orang yang sudah pasti menggunakan brand BMW.  

 

I.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah terdapat korelasi antara Brand Equity mobil BMW dengan 

Kepuasan Pelanggan yang tergabung dalam Komunitas BMWCCI?”  
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I.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti ada atau tidaknya korelasi 

antara brand equity BMW dengan kepuasan pelanggan pada Komunitas 

BMWCCI. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan terhadap pihak-pihak terkait 

antara lain:  

1) Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dapat berguna secara akademis dalam memberikan 

masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Marketing 

Communication khususnya Brand Equity sebagai bahan acuan bagi 

kalangan akademisi tentang literatur terkait.  

2) Kegunaan Praktis   

Penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan secara praktis bagi 

kalangan praktisi perusahaan terutama bagi para pihak marketing, 

Public Relations dan pihak-pihak yang berhubungan dan mewakili 

perusahaan terkait dengan publisitas dan pencitraan perusahaan akan 

pentingnya brand equity bagi keunggulan kompetitif perusahaan.  

3) Kegunaan Sosial  

Penelitian ini juga memiliki kegunaan sosial bagi masyarakat terutama 

berkaitan dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya 

mempertimbangkan aspek-aspek equity suatu brand terutama dalam 

hal selama pembelian dan konsumsi produk kendaraan bermotor yang 
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dapat menciptakan kepuasan konsumen.  

I.6. Sistematika Penelitian  

Di dalam rangka untuk menguraikan pembahasan topik dalam penelitian 

ini, maka sistematika penelitian diringkaskan berikut ini:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, 

Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. 

 

BAB II OBJEK PENELITIAN  

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang Profil PT. BMW Indonesia, 

Visi & Misi PT. BMW Indonesia, Target Market PT. BMW Indonesia, 

Potensi & Peluang PT. BMW Indonesia, dan Cara Berpromosi PT. BMW 

Indonesia. 

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan landasan teoritis yang relevan 

dengan topik terkait dengan Integrated Marketing Communication, 

Promotional Mix, Advertising, Brand Equity, Kepuasan Pelanggan, dan 

Kerangka Pemikiran.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang 

digunakan, jumlah sampel, teknik pengumpulan data, dan analisa data.  
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil penghitungan pre-

test untuk mencari nilai validitas dan reliabilitas kuesioner, hasil 

penghitungan jawaban responden dan pembahasan. Pembahasan dilakukan 

dengan mengkaitkan hasil-hasil penelitian dengan sumber-sumber literatur 

yang relevan. 

 

BAB VI PENUTUP  

Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian dan 

saran-saran penelitian ke depan.  

 

 

 

 




