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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pemasaran di era modern ini semakin dinamis dan berkembang

dengan pesat, hal ini menyebabkan kompetisi antar perusahaan semakin ketat

dalam menjual dan memasarkan produknya. Berbagai upaya dilakukan tidak

hanya dalam meningkatkan kualitas produk, diferensiasi produk dan inovasi

teknologi dalam proses produksinya melainkan juga dengan penciptaan merek

yang unggul atas suatu produk. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah

melakukan manajemen merek yang baik sehingga produk dapat diterima oleh

konsumen. Kotler dan Keller (2009) menyebutkan bahwa merek menandakan

suatu tingkat mutu tertentu, sehingga pembeli yang puas lebih mudah memilih

produk yang diinginkan. Strategi yang bisa dilakukan oleh manajer dalam

membangun dan me-leverage mereknya adalah dengan melakukan brand

extension.

Pada dasarnya brand extension adalah penggunaan nama merek yang

sudah mapan (established) untuk memasuki kategori produk yang lain (Keller,

2008). Manajer menggunakan strategi brand extension dengan tujuan untuk

mengurangi risiko pengenalan produk baru dan menghasilkan peluang

pertumbuhan yang berkelanjutan (Aaker dan Keller, 1990; Fedorikhin dkk., 2008;

Keller, 2008; Mariadoss dkk., 2010). Brand extension sendiri dapat mentransfer

persepsi konsumen yang baik dari parent brand pada produk brand extension,
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meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perluasan merek dengan

kategori low similarity dari parent brand sangat berisiko dan menyebabkan

tingkat kegagalan yang tinggi (Aaker dan Keller, 1990 dalam Erfgen dkk., 2014).

Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menerapkan strategi brand

extension dengan kategori high similarity maupun low similarity. Salah satu

perusahaan yang menerapkan strategi brand extension dengan kategori high

similarity adalah PT. Unilever Indonesia Tbk dengan beberapa produknya yang

tergolong dalam Fast Moving Consumer Goods (FMCG) seperti Lifebuoy dan

Dove. Lifebuoy dengan merek yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai sabun

anti kuman diperluas dengan mengeluarkan kategori produk baru yaitu shampoo

dan handwash. Sama halnya dengan merek produk Lifebuoy, merek produk Dove

pun awalnya adalah produk sabun mandi yang kemudian diperluas dengan

kategori shampoo. Merek produk Pepsodent sebagai merek pasta gigi pertama di

Indonesia juga melakukan perluasan merek dengan masuk pada kategori produk

cairan pembersih mulut dan permen (http://bisnisukm.com/). Perusahaan lain

yang juga sukses dengan brand extension adalah Honda. Perusahaan yang

awalnya hanya memproduksi produk sepeda motor ini sukses di berbagai pasar

dunia sehingga Honda meluncurkan produk brand extension berupa mobil, truk,

mesin pemotong rumput, mesin traktor, generator, pompa, ATV, mesin untuk

perahu dan mesin jet. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang ada pada

beritasatu.com (2014) bahwa PT Honda Prospect Motor (HPM)

dengan hatchback-nya Honda Jazz meraih penghargaan sebagai merek terbaik

untuk kategori City Car dalam penghargaan Top Brand Award 2014.
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Strategi brand extension juga dilakukan beberapa perusahaan untuk

memperluas merek mereka diluar bidang dan kategori yang terkait. Merek

tersebut akan menjadi suatu lini produk tersendiri dengan kategori low similarity.

Perusahaan Indonesia yang telah menerapkan strategi ini misalnya Yamaha.

Perusahaan dengan core brandnya mesin otomotif ini memperluas mereknya pada

bidang lain yang tidak terkait yaitu instrumen musik, peralatan audio,

perlengkapan elektronik, produk golf, dll. Strategi ini juga telah dikembangkan

pada tahap konglomerasi merek seperti TRANS Corp yang menaungi TRANS

TV,TRANS Studio dan TRANS Hotel (http://www.transcorp.co.id/).

Melihat kesuksesan dari penggunaan strategi brand extension yang ada

pada perusahaan tersebut, ada beberapa merek yang melakukan strategi brand

extension dengan kategori low similarity namun produk brand extension yang

dihasilkan gagal setelah produk tersebut diluncurkan di pasar. Merek – merek

tersebut adalah Colgate yang merupakan merek asal Amerika Serikat ini pada

tahun 1982 meluncurkan Kitchen Entrees sebagai bagian dari pengenalan produk

makanan beku, dimana setelah itu muncul ide untuk mengeluarkan produk pasta

gigi dengan harapan konsumen setelah menikmati hidangan akan membersihkan

mulut mereka dan membeli produk pasta gigi dengan merek Colgates. Namun,

setelah hal ini diterapkan maka terjadi asosiasi yang membingungkan dari

konsumen tentang merek tersebut, Colgates dikaitkan dengan merek kebersihan

dan perawatan mulut yang menyebabkan konsumennya menjadi tidak tertarik

untuk membeli makanan yang mereknya sama dengan merek pasta gigi. Selain

itu, ada Unilever dengan mereknya Ponds juga mencoba meningkatkan pangsa
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pasarnya dengan meluncurkan produk pasta gigi pada awal tahun 2000 dimana

Ponds merupakan merek untuk produk perawatan wajah. Berdasarkan pernyataan

dari Dr. M J Xavier terdapat 2 hal yang berbeda antara perawatan wajah dan pasta

gigi dimana perawatan wajah sangat identik dengan aroma sedangkan untuk

produk pasta gigi identik dengan rasa. Hal inilah yang menyebabkan produk

brand extension dari Ponds ini tidak diminati konsumen. Merek-merek lain yang

juga gagal dalam menerapkan strategi brand extension dengan kategori low

similarity adalah Smith and Wesson yang awalnya merupakan merek senjata

genggam mencoba melakukan perluasan merek dengan mengeluarkan produk

sepeda gunung, majalah Cosmopolitan dengan perluasan mereknya yaitu

Cosmopolitan Yoghurt dan Harley Davidson yang merupakan merek sepeda

motor mengeluarkan produk Harley Davidson wine coolers dan Harley Davidson

parfume (Haig, 2003).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa brand extension

dengan kategori high similarity lebih mudah mengalami kesuksesan dikarenakan

merupakan hal yang wajar kerena sesuai dari core kompetensi dari merek

tersebut, sehingga penelitian ini melakukan skenario brand extension dengan

kategori low similarity untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung

kesuksesan strategi tersebut.

Pada kategori high similarity, konsumen menggunakan persepsi atas

kualitas pada parent brand sebagai sinyal terhadap perluasan mereknya,

sedangkan produk brand extension dengan kategori low similarity membutuhkan

piecemeal processing dan exstrinsic cues yang tidak secara langsung berhubungan
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dengan produk (Boush dan Loken, 1991; Yeo dan Park, 2006). Teori Utilization

cue menjelaskan bahwa konsumen menggunakan exstrinsic cue untuk

mengantisipasi persepsi dari kualitas produk (Cox 1967; Olson dan Jacoby, 1972)

dan pentingnya penggunaan extrinsic cue akan meningkat ketika belum ada

pengalaman dalam menggunakan produk atau evaluasi produk membutuhkan

usaha yang lebih. Dengan demikian, extrinsic cues yang tidak berhubungan

langsung dengan produk inti akan lebih relevan pada evaluasi produk brand

extension yang memiliki kesesuaian rendah dari parent brand misalnya kemasan

dan iklan (Boush dan Loken, 1991).

Exstrinsic cues berupa iklan dapat mengkomunikasikan pesan secara

langsung kepada konsumen. Pada iklan biasanya terdapat peripheral cues yang

berfungsi sebagai dukungan dalam proses evaluasi dari konsumen. Peripheral

cues sendiri adalah isyarat yang berada di sekitar iklan yang ditujukan kepada

penerima pesan agar pesan yang disampaikan tetap menarik untuk diperhatikan

(Belch dan Belch, 2012). Dukungan dari adanya peripheral cues pada iklan akan

menekankan hubungan antara parent brand dan produk brand extension seperti

melalui gambar yang memiliki konsistensi yang tinggi dengan merek sehingga

dapat meningkatkan evaluasi konsumen pada perluasan merek (Bambauer Sachse

dkk, 2011; Gierl dan Huettl 2011; Nandan dan Nandan 1996). Peripheral cues

yang digunakan adalah seorang endorser.

Seorang endorser mempunyai tujuan untuk menciptakan asosiasi yang

baik antara endorser dengan produk yang diiklankan hingga timbul sikap positif

dalam diri konsumen, sehingga iklan tersebut dapat menciptakan citra yang baik
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pula di mata konsumen (Temporal dan Lee, 2001). Seringkali perusahaan

menggunakan endorser sebagai pendukung dalam mengkomunikasikan atau

memperkenalkan produk yang ditawarkan. Endorser adalah organisasai atau

individu yang mengirimkan pesan pemasaran (Solomon dkk., 2009:392). Choi

dan Rifon (2007) menjelaskan bahwa endorser yang paling sering digunakan

untuk produk ritel adalah celebrity endorser. Adanya celebrity endorser

diharapkan dapat memiliki dampak positif pada konsumen dalam mengingat suatu

merek karena adanya faktor yang dimiliki seperti daya tarik fisik, sumber

kredibilitas, kongruensi maupun keandalan dari endorser. Memunculkan celebrity

yang sering digunakan dalam komunikasi pemasaran juga dapat meningkatkan

persepsi dari kualitas produk brand extension yang akhirnya akan mempengaruhi

niat beli (Sattler dkk., 2010).

Hal ini didukung dengan bukti bahwa sekitar 25% dari iklan yang ada di

Amerika menggunakan celebrity endorser. Tindakan yang terjadi ini

menunjukkan bahwa perusahaan Amerika percaya dengan dampak positif dari

adanya celebrity endorser yang dapat berpengaruh pada sikap konsumen terhadap

iklan dan merek yang terkait, niat beli konsumen serta langkah - langkah

efektifitas (Amos dkk., 2008). Fenomena penggunaan celebrity endorser di

Indonesia juga sering dilakukan pada iklan misalnya Dian Sastrowardoyo yang

mendukung berbagai macam produk kecantikan, produk perawatan rambut

berkelas international, produk elektronik, dan susu bayi, JKT 48 mendukung iklan

untuk produk minuman dan makanan ringan, alat elektronik, produk perawatan

kecantikan, provider telekomunikasi.
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Kegiatan endorsment juga sering muncul pada iklan dengan merek - merek

yang sudah familiar oleh konsumen dan ada pula merek yang belum dikenal baik

oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan dari iklan sendiri yaitu membangun

preferensi merek atau mendidik orang (Kotler dan Keller, 2012:504). Ekspose dari

media iklan akan meningkatkan brand familiarity sehingga mengurangi

kebutuhan untuk mencari informasi yang lebih luas dan penelitian terdahulu

menemukan bahwa konsumen cenderung lebih sedikit menghabiskan waktunya

dalam mencari informasi tentang merek yang baik dikenal (familiar)

dibandingkan dengan merek yang tidak terlalu baik dikenal (unfamiliar) (Hoch

dan Deighton, 1989).

Tujuan dari dukungan endorser dan brand familiarity dalam iklan pada

penjelasan diatas akan berkaitan terhadap konteks peluncuran produk baru dari

strategi brand extension dimana konsumen menanggung sebuah risiko pembelian

(Campbell dan Goodstein, 2001; Erdem, 1998). Sehingga, penelitian ini

menggunakan selebriti yang familiar untuk mengurangi dampak risiko pembelian

ketika selebriti tersebut memiliki reputasi yang baik dan kredibilitas yang tinggi

(e.g., Goldsmith dkk, 2000; Lafferty dan Goldsmith, 1999). Selain itu, parent

brand familiarity dapat mengurangi risiko perluasan merek dan berpengaruh

terhadap peningkatan nilai dari brand extension (Aaker dan Keller, 1991). Pada

beberapa penelitian, menyatakan bahwa adanya dukungan dari selebriti akan

memberikan dampak positif pada niat beli konsumen (Goldsmith dkk., 2000).

Menurut Kotler dan Amstrong (2013:177) mengatakan bahwa pada tahap

evaluasi, konsumen menggolongkan suatu merek dan membentuk niat beli. Secara
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umum, keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan digunakan

untuk membeli merek yang paling disukai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan

menggunakan metode eksperimen dan melakukan manipulasi terhadap dukungan

endorser dan brand familiarity. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka judul

penelitian yang diajukan adalah “Pengaruh penggunaan endorser dan brand

familiarity terhadap perception of purchase risk dan dampaknya pada niat

beli produk brand extension”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

perspektif baru pada pemilihan strategi brand extension, sehingga perusahaan

dapat melakukan pertimbangan terhadap berbagai hal yang dapat mendukung

kesuksesan strategi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tinjauan penelitian yang

ingin dicapai adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan perception of purchase risk pada produk brand

extension berdasarkan penggunaan endorser ?

2. Apakah terdapat perbedaan perception of purchase risk pada produk brand

extension berdasarkan brand familiarity ?

3. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan endorser dan brand

familiarity dalam menurunkan perception of purchase risk pada produk

brand extension ?
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4. Apakah perception of purchase risk berpengaruh negatif terhadap niat beli

dari produk brand extension ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui perbedaan perception of purchase risk pada produk brand

extension berdasarkan penggunaan endorser

2. Mengetahui perbedaan perception of purchase risk pada produk brand

extension berdasarkan brand familiarity

3. Mengetahui hubungan interaksi antara penggunaan endorser dan brand

familiarity terhadap perception of purchase risk pada produk brand

extension

4. Mengetahui pengaruh perception of purchase risk terhadap niat beli dari

produk brand extension

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan

endorser dan brand familiarity terhadap kesuksesan strategi brand

extension, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu acuan dalam

membangun strategi merek.

2. Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai brand

extension.
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3. Bagi kalangan akademis dapat dijadikan bahan, referensi, dan rujukan

untuk penelitian di masa depan.

1.5 Sistematika Isi Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-

hal yang mendasari dilakukanya penelitian, ruang lingkup masalah yang

dibahas, tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang diharapkan serta

sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tentang konsep-konsep dan landasan teori

perihal endorser, brand familiarity, perception of purchase risk, niat beli

serta hubungan interaksi yang terjadi di antara variabel, penjelasan ringkas

tentang penelitian sebelumnya, hipotesis yang dibangun, serta model

penelitian. Uraian tentang konsep dan teori ini diperoleh terutama dari hasil

studi kepustakaan dan artikel ilmiah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang pendekatan penelitian yang

digunakan oleh penulis, batasan pengertian, ruang lingkup analisis, jenis dan

sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknis analisis yang digunakan

untuk menjawab rumusan masalah.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum subjek penelitian, deskripsi

hasil penelitian, analisis dan pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan

hasil penelitian skripsi dan juga saran - saran bagi pihak terkait dan

pengembangan penelitian di masa depan.
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