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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar belakang penelitian 

Persaingan terjadi di seluruh industri baik produk maupun jasa, dan 

konsumen sendiri dalam membeli suatu produk tidak hanya sekedar memuaskan 

kebutuhan (needs), akan tetapi juga untuk memuaskan keinginan (wants). Pada 

dasarnya kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan primer dan 

kebutuhan sekunder. 

Banyak organisasi yang menyadari bahwa kebutuhan sekunder ini dapat 

dimanfatkan dengan baik terlebih lagi pada masyarakat Indonesia yang memiliki 

jiwa bersosialisasi yang lebih kuat dari pada masyarakat negara barat. Nampaknya 

upaya para pemasar memang memberikan hasil nyata. Kita dapat memperhatikan 

dimana banyak orang Indonesia yang saat ini mementingkan gaya hidup 

(Hermawan Kartajaya, 2013: 13). 

Hal ini juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang hobi dan 

mainan. Karena produknya dibeli oleh konsumen untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka akan hobi untuk mengkoleksi sebuah jenis mainan. 

Beberapa jenis mainan yang sering di koleksi diantaranya adalah die-cast 

(miniatur kendaraan berbahan besi), action figure (model sebuah tokoh action), 

figure (mainan berbentuk sebuah tokoh), model kit (miniatur yang harus dirakit 

terlebih dahulu berbahan plastik), air soft gun (replika senjata api), dan  lain-

lainnya untuk dapat dikoleksi. 
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Dari data Kementrian Perdagangan, setiap tahun nilai impor mainan anak 

di Indonesia mencapai 75 juta dollar AS dimana lebih dari 90% berasal dari Cina. 

Sepanjang periode Januari-April 2012, nilai impor menembus angka USD 62,37 

miliar atau meningkat 16,18% jika dibanding impor pada periode yang sama 

tahun sebelumnya yang tercatat hanya sebesar USD 53,68 miliar. 

 

Gambar 1.1 Produk Cina yang Sering Dibeli 

Direktorat Bea dan Cukai menghitung, nilai impor produksi industri China 

di 2010 naik dibanding 2009. Produk impor China yang mendominasi pasar di 

dalam negeri adalah mainan anak dengan menguasai 73% dari total impor negara 

pengekspor lainnya. Posisi kedua di tempati produk mebel China dengan 

menguasai 54%. 

Salah satu jenis produk hobi and mainan yang menarik disini adalah 

diecast dimana banyak nilai ekonomis yang dapat diambil dengan menjual dan 
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mengkoleksinya. Sebuah diecast memiliki harga mulai dari belasan ribu hingga 

jutaan rupiah tergantung ukuran, tahun pembuatan, jumlah produksi produk, jenis 

mobil, merek mobil yang dibuat oleh produsen mainan, detail miniatur, dan  

merek diecast. Produk ini sendiri memiliki nilai investasi yang cukup tinggi 

diantara para peminatnya karena semakin lama tahun produksi maka harga diecast 

akan terus meningkat. Bahkan untuk beberapa produk diecast juga dapat 

digolongkan sebagai barang mewah untuk dikoleksi. (Tribunnews.com : Bisnis 

mobil mainan lebih baik dari emas, 6 Oktober 2013) 

Tabel 1.1 Beberapa Merek Diecast yang dijual di Indonesia 

No. Merek No. Merek 

1 Hot Wheels 11 Jadda Toys 

2 Matchbox 12 Mini Champs 

3 Tomica/Takara Tomi 13 High Speed 

4 Motor Max 14 Schuco 

5 Siku 15 Oxford 

6 Maisto 16 Norton 

7 Majorette 17 Nex 

8 Jhonny Lightning 18 Cararama 

9 Ebbro 19 Green Light 

10 Kyosho 20 Kinsmart 
Sumber: diolah dari berbagi sumber 

Merek diecast pun terhitung cukup banyak, beberapa diantaranya dapat 

dilihat pada tabel 1.1 dimana setiap merek memiliki bentuk dan karakter yang 

berbeda. Jenis diecast pun dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, salah satu 

diantaranya adalah pemilihan kategori berdasarkan skala yang disesuaikan dengan 

mobil aslinya. Skala yang biasanya sering produksi adalah 1:18, 1:24, 1:43, 1:64 

1:72, 1:87, dan 1:150. Untuk skala 1:64, beberapa merek yang memproduksinya 
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adalah Hot Wheels, Matchbox, Takara Tomy/Tomica, Matchbox, Siku, Maisto, 

Jhony Lightning, Greenlight dan Motor Max. 

Tabel 1.2 Daftar Produk Diecast skala 1:64 di Indonesia 

 

No Nama Produk Negara Asal Negara Produksi 

1 Hot Wheels Amerika China, Malaysia 

2 Matchbox Amerika China, Malaysia 

3 Takara Tomi Jepang China, Vietnam 

4 Siku Jerman China, Jerman 

5 Majorette France China, France 

6 Jhony Lightning Amerika China 

7 Motor Max Amerika China 

8 Maisto Amerika China 

9 Kyosho Jepang China 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 
 

 

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri 

distribusi mainan khususnya yang bergerak dari modern market diantaranya 

adalah Emway globalindo, Mitra Adiperkasa, ALJ Indonesia, Newboy Indonesia, 

Bariel & Co, Anaka Toys, Agatha Promar dan Carford. Terdapat beberapa 

distributor yang lebih kecil yaitu di antaranya Indopasion, DKW, dan CSN yang 

berafiliasi dengan Anam Toys. Importir produk mainan anak-anak tertinggi yaitu 

PT Emway Globalindo mencapai 17,9% atau US$ 12,78 juta, PT Mitra Adi 

Perkasa Tbk 5,0% atau US$ 3,62 juta, PT Calsura Lines 3,82% atau 2,72 juta, PT 
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Ali Trading Indonesia 3,52% atau US$ 2,51 juta, dan PT Laju Artha Pratama 

2,86% atau US$ 2,04 juta. 

Data Market Share dari penjualan diecast di Indonesia dapat dilihat dari 

Gambar 1.2 . 

 

 Sumber : PT Emway Globalindo, dan diolah dari berbagai sumber 

Gambar 1.2 Market Share Diecast di Indonesia 

Berdasakan Gambar1.2 menggambarkan bahwa market share diecast lebih 

dominan dikuasai oleh merek Hotwheels, Takara Tomi, dan Matchbox.  Hot 

wheels selalu menjadi market leader, Takara Tomi nomer 2, dan Matchbox urutan 

ke 3. Hot Wheels, Takara tomi, dan Matchbox merupakan 3 merek diecast besar 

di Indonesia maupun di dunia. Ketiga merek ini selalu di jual di retail di seluruh 

toko mainan di Indonesia, berbeda dengan beberapa merek lainnya yang 

terkadang tidak ada di beberapa retail. 
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Tabel 1.3 Data Penjualan Produk Matchbox Tahun 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukan bahwa penjualan diecasat Matchbox 

terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 penjualan matchbox mengalami 

penurunan sebesar 4,7%. Pada tahun 2013 penjualan Matchbox bahkan 

mengalami penurunan sebesar 9,2%. Penurunan pada tahun 2013 didukung  oleh 

terjadinya inflasi yg melanda Indonesia. 

Sebagai mainan yang lebih banyak dikoleksi dibandingkan dimainkan, 

membuat segment pelanggan dari diecast ini sendiri berubah. Awalnya diecast 

ditujukan sebagai mainan anak-anak, namun dengan adanya program Treasure 

Hunt, dan fenomena naiknya harga diecast tertentu jika semakin lama disimpan 

membuat konsumen dari produk ini bertambah tidak hanya anak-anak tetapi juga 

orang dewasa. Dalam artikel (www.matchbox.com, 6 September 2014) pun 

disebutkan bahwa perusahaan Mattel mengestimasi bahwa 41 juta anak-anak 

bermain dengan mainan hingga dewasa, rata-rata kolektor memiliki hingga 1,550 

diecast dan anak-anak dengan usia antara 5 hingga 15 tahun memiliki rata-rata 

Tahun Penjualan (pcs) 

2011 895.752 

2012 852.935 

2013 773.646 

Sumber : PT Emway Globalindo 

http://www.matchbox.com/
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hanya 41 diecast. Hal ini menunjukan bahwa pasar kolektor untuk jenis mobil 

yang dapat dikoleksi lebih besar dan menjanjikan. 

Dengan semakin banyaknya orang dewasa yang menjadi kolektor diecast, 

membuat munculnya inisiatif dari berbagai kolektor di dunia untuk membuat 

forum ataupun komunitas yang menampung minat mengenai produk diecast. 

Komunitas dan forum yang dibuat bertujuan untuk memudahkan sesama kolektor 

untuk berbagi informasi mengenai diecast, saling menunjukan koleksi, saling 

bertukar koleksi, bahkan sebagai tempat untuk menjual berbagai koleksinya. 

Komunitas kolektor diecast disini merupakan orang yang mengkoleksi 

jenis diecast dari berbagai merek sesuai dengan kengininan mereka yang 

didasarkan pada merek produk, merek mobil, jenis mobil, ataupun skala.  

Tabel 1.2 Jumlah Pengikut Facebook pada Beberapa Komunitas 

Kolektor Diecast di Indonesia 

No. Kota Jumlah Pengikut 

1 Jakarta 5.452 

2 Bandung 1.576  

3 Yogyakarta 1.467 

4 Padang 647 

5 Surabaya 3.486 
Sumber : Diolah oleh penulis 

Diantara para kolektornya, kota Bandung adalah salah satu kota yang 

memiliki jumlah kolektor dan pembeli mainan die-cast terbanyak di Indonesia. 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukan bahwa komunitas kolektor Bandung adalah 
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peringkat kedua dalam jumlah pengikut di facebook yaitu sebesar 1.576. Peneliti 

melakukan pra-penelitian kepada 30 kolektor untuk mengetahui merek diecast 

yang dominan mereka koleksi: 

 

Sumber: pra-penelitian kepada 30 responden (Januari, 2015) 

Gambar 1.3 

Koleksi Diecast pada Kolektor 

Berdasarkan data pada gambar 1.3 Dapat dilihat bahwa merek Matchbox 

berada di urutan ke empat untuk jenis diecast yang paling banyak dikoleksi oleh 

kolektor yaitu sebesar 8%. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya minat kolektor 

untuk mengkoleksi merek diecast ini,  kecuali untuk merek Matchbox edisi lama 

atau special edition. Jika kolektor hanya menginginkan mengkoleksi Matchbox 

dari edisi lama dan special edition saja dikhawatirkan dapat mengakibatkan 

terjadinya penurunan pada keputusan seorang kolektor untuk mengkoleksi merek 

Matcbox untuk edisi yang baru. 
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Keputusan pembelian didasari pada informasi tentang keunggulan suatu 

produk yang disusun sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah seseorang untuk melakukan keputusan pembelian (Tjiptono, 

2008:156). Produk diecast yang beredar di pasaran mempunyai harga dan manfaat 

yang relatif sama, sehingga keputusan pelanggan jatuh pada pilihan merek. Merek 

yang akan dipilih oleh pelanggan adalah merek yang paling mereka ingat dan 

berkesan (kesadaran merek), merek yang mewakili personality mereka (Asosiasi 

Merek), merek yang dianggap paling berkualitas (Kesan Kualitas), dan merek 

yang sebelumnya mereka sudah pernah coba dan merasa puas (Kesetiaan Merek). 

Adapun cara yang dilakukan Matchbox dalam memaksimalkan penjualan diecast 

adalah dengan mengetahui ekuitas merek diecast yang dilihat dari sudut pandang 

kolektor itu sendiri yaitu melalui Customer-Based Brand Equity (CBBE). 

Pada teorinya, konsep Customer-Based Brand Equity (CBBE) telah 

menjadi konsep pemasaran yang penting dan banyak dipakai oleh peneliti. 

Customer-Based Brand Equity (CBBE) menurut Keller (2007) menekankan 

bahwa kekuatan sebuah merek terleak pada apa yang dipelajari, dirasakan, dilihat, 

dan didengarkan konsumen tentang merek tersebut sebagai hasil pengalamannya 

sepanjang waktu. CBBE.  

Customer-Based Brand Equity (CBBE) telah dianggap sebagai prasyarat 

untuk preferensi merek, yang kemudian mempengaruhi niat konsumen untuk 

membeli. studi empiris lainnya dalam literatur mendukung hubungan positif 

antara konstruksi CBBE dan preferensi merek dan niat beli (Ahmed H. Tolba et. 

al, 2009). Semakin banyaknya merek diecast yang masuk ke dalam pasar mainan 
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dan hobi Indonesia, hal tersebut dapat menjadi masalah bagi Matchbox dimana 

pelanggannya dapat mengkoleksi merek lain. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dimana jumlah pembelian dan koleksi diecast 

Matchbox yang masih kurang dibandingkan pesaingnya, perlu diakukan penelitian 

mengenai CBBE dan pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian. Oleh karena 

itu perlu diteliti lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Terhadap Customer-Based Brand Equity (CBBE) Diecast Matchbox 

Terhadap Keputusan Pembelian Kolektor Diecast (Survey pada komunitas 

Pecinta Diecast Bandung)” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 
 

Produk diecast yang beredar di pasaran mempunyai harga dan manfaat 

yang relatif sama, sehingga keputusan pelanggan jatuh pada pilihan merek. Merek 

yang akan dipilih oleh pelanggan adalah merek yang paling mereka ingat dan 

berkesan (kesadaran merek), merek yang mewakili personality mereka (Asosiasi 

Merek), merek yang dianggap paling berkualitas (Kesan Kualitas), dan merek 

yang sebelumnya mereka sudah pernah coba dan merasa puas (Kesetiaan Merek). 

Adapun cara yang dilakukan Matchbox dalam memaksimalkan penjualan diecast 

adalah dengan mengetahui ekuitas merek dari daya tarik diecast untuk dikoleksi 

yang dilihat dari sudut pandang kolektor itu sendiri yaitu melalui Customer-Based 

Brand Equity (CBBE). 

Berdasarkan hasil survey yang terdapat pada latar belakang,  menunjukan 

bahwa Matchbox memiliki jumlah pengkoleksi maupun penjulan yang tidak 

terlalu tinggi dibandingkan dengan produk diecast lainnya. CBBE yang dilakukan 
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perusahaan bertujuan untuk meningkatkan keputusan pembelian kolektor atas 

merek Matchbox sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi merek Matchbox 

yang berada di bawah naungan perusahaan Mattel Inc.   

Keutusan pembelian konsumen yang meningkat terhadap merek Matchbox 

untuk dikoleksi menjadi tolak ukur keberhasilan strategi CBBE  yang dilakukan 

perusahaan. 

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran Customer-Based Brand Equity (CBBE) diecast 

Matchbox menurut kolektor diecast. 

2. Bagaimana gambaran Keputusan Pembelian diecast Matchbox. 

3. Seberapa besar pengaruh Customer-Based Brand Equity (CBBE) 

kolektor diecast terhadap Keputusan Pembelian Matchbox. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Gambaran Customer-Based Brand Equity (CBBE) kolektor diecast 

Matchbox pada komunitas Pecinta Diecast Bandung. 

2. Gambaran Keputusan Pembelian kolektor diecast  pada komunitas Pecinta 

Diecast Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh Customer-Based Brand Equity (CBBE) terhadap 

Keputusan Pembelian Matchbox menurut para kolektor diecast pada 

komunitas Pecinta Diecast Bandung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  
 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini berguna sebagai pengembangan Ilmu Manajemen Pemasaran 

tentang strategi pemasaran diantaranya Customer-Based Brand Equity (CBBE) 

serta perilaku konsumen khususnya Keputusan Pembelian pada suatu produk 

yaitu mainan. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tamabahan bagi 

perusahaan Mattel dan merek Matchbox dalam mengambil keputusan strategi 

pemasaran untuk mempengaruhi Keputusan Pembelian pelanggannya, serta 

memberikan bahan masukan dalam pendekatannya terhadap konsumen yang lebih 

potensial yang bergabung dalam suatu kolektor diecast ataupun komunitasnya 

agar loyalitas pelanggan semakin meningkat. 

  

 


