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ABSTRACT

Pizza Hut and Papa Ron’s have become a trend among pizza consumers. These
associations make consumers keep this pizza brand in their mind and give valuation
on the quality of these two brands. It is supported by the use of effective marketing
communication, which are advertising and promotion. This study aims to identify the
effect of perceived advertising spending and attitude toward advertising; and
monetary promotion and non-monetary promotion to the quality perception, brand
awareness, and brand association which further affect the brand loyalty.

This research is a quantitative research which is used survey method by using
questionnaire. The samples are 110 students of S1 Faculty Economy and Business
Universitas Airlangga. This research also used purposive sampling technique and
analyzed the data by using SEM PLS to find out the effect of marketing
communication element to the dimension of brand equity.

The result shows that advertising spending of Pizza Hut and Papa Ron’s only
affect brand awareness significantly, while the quality perception and brand
association does not affect the perceived advertising spending. The sales promotion,
especially, monetary promotions, has bad impact in forming brand loyalty. The
monetary promotions decrease the impression quality and result bad association,
whereas, other factors can result the effect among dimension of brand equities.
Further, it can increase the brand loyalty.

Keywords: perceived advertising spending, advertising attitude, monetary
promotion, non-monetary promotion, quality perception, brand awareness, brand
association, brand loyalty.
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