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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemasaran telah menjadi subyek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari sejalan dengan semakin berkembangnya perekonomian. Agar perusahaan unggul

dalam persaingan dibutuhkan perencanaan yang matang mengenai kegiatan

pemasaran, pengelolaan komunikasi pemasaran yang efektif serta bagaimana

perusahaan mempromosikan produknya dengan pelanggan ataupun dengan pihak-

pihak lain yang berkepentingan.

Terdapat beberapa cara berkomunikasi dengan pelanggan tergabung dalam

bauran komunikasi yang menurut Kotler (2009) terdiri atas lima model komunikasi

utama, yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan pemberitaan,

penjualan pribadi dan pemasaran langsung. Dibandingkan model komunikasi lainnya,

iklan dan promosi penjualan merupakan kegiatan promosi yang dapat dilakukan

dengan tidak secara langsung berhadapan dengan konsumen, akan tetapi dampak

penggunaan alat promosi tersebut lebih banyak membantu perusahaan untuk

meningkatkan penjualannya.

Melalui iklan, perusahaan dapat memperkenalkan kepada orang-orang tentang

hal-hal yang baru serta untuk menginformasikan mengenai produk yang dimiliki.
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Konsumen memiliki kepercayaan lebih atas merek yang ditayangkan. Melalui

kepercayaan tersebut, konsumen lebih mudah terbujuk dan mendapat rangsangan atas

pesan-pesan iklan yang disampaikan, baik berupa informasi, atribut, kegunaan, dll.

Namun penggunaan atas iklan tidak lepas dari perhatian akan belanja iklan. Belanja

iklan dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan yang dipicu oleh kenaikan harga

barang serta membaiknya kekuatan pengeluaran masyarakat (www.m.tempo.co).

Di Indonesia sendiri, belanja iklan menurut Advertising Information Servicer

Nielsen Media Research menunjukkan bahwa media massa pada kuartal I 2014

mengalami pertumbuhan sebesar 15% menjadi Rp 26,7 trilliun dibandingkan dengan

kuartal 2013 yang tercatat Rp 23,3 trilliun. Pertumbuhan belanja iklan dari tahun ke

tahun juga mempengaruhi pertumbuhan tiap media iklan. Dimana iklan televisi

tumbuh sebesar 19%, surat kabar tumbuh sebesar 9%, sementara majalah dan tabloid

mengalami penurunan 1%.

Tingginya tingkat belanja iklan yang terjadi juga menyebabkan kategori

produk mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan produsen atau

perusahaan percaya melalui pengeluaran belanja iklan, merek atau produk yang

dimiliki mampu membangun merek atau merebut pangsa pasar.
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Tabel 1.1.

TOP CATEGORY – ALL MEDIA

Category H1 2013 % VS H1 2012

Government, Politic Organization 2.723.288 56

Communication Equipment, Services 2.267.656 6

Hair Care Products 2.195.869 21

Corporate Ads, Social Services 2.151.804 16

Coffe, Tea 1.620.210 136

Facial Care Products 1.507.097 3

Snacks, Biscuits, Cookies, Cakes 1.351.539 21

Health Drink 1.212.419 6

Motorcycles, Bikers 1.159.370 12

Vitamin, Tonic, Essences, Supplements 1.066.147 43

Instant Food, Instant Noodles 1.048.876 66

Sumber: Belanja Iklan Media Indonesia

Beberapa kategori besar yang memperlihatkan pertumbuhan cukup besar

diseluruh bentuk media (TV, surat kabar, dan majalah), diantaranya makanan cepat

saji yang mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 66% menjadi 1trilliun.

Salah satu dari sekian banyak makanan cepat saji adalah Pizza Hut dan Papa Ron’s

yang juga ikut berlomba-lomba membuat merek produknya menjadi pilihan utama

konsumen melalui belanja iklan. Hal ini tidak lain juga membuat persepsi konsumen
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yang positif atas belanja iklan baik untuk tingkat kesadaran dengan merek, persepsi

konsumen terhadap kualitas serta pembentukan asosiasi dalam memori konsumen.

Jika iklan berfungsi sebagai alat untuk mengenalkan produk kepada

masyarakat, maka promosi penjualan merupakan unsur utama dalam kampanye

pemasaran yang terdiri dari berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar

berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa

tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pelanggan (Kotler,

2009). Terdapat berbagai macam alat promosi penjualan yang dapat dilakukan,

dimana alat promosi penjualan dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu promosi moneter

(discount, voucher atau kupon, dan pengembalian uang) dan promosi non moneter

(hadiah, games, hingga sample produk yang diberikan secara gratis).

Promosi penjualan diyakini produsen bahwa melalui strategi ini konsumen

akan membentuk keyakinan tentang produk dengan mencari informasi tentang

atribut-atribut yang dimiliki merek tersebut. Setelah informasi yang didapat memiliki

efek positif, maka mengevaluasi keyakinan dalam diri konsumen dan akan

mengembangkan perasaan tentang produk dengan membeli atau menolak merek.

Setelah konsumen merasa puas dengan merek maka konsumen akan melakukan

pembelian uang di lain waktu (Solomon dalam Buil, et al. 2011).
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Adanya bentuk keloyalan konsumen dengan merek juga tidak lain merupakan

tujuan dari perusahaan rantai industri pizza di dunia, yaitu Pizza Hut dan Papa Ron’s

yang ingin membuat mereknya kuat, dimana merek yang kuat dibangun dengan

perencanaan hati-hati dan merupakan investasi jangka panjang (Kotler, 2009). Sejalan

dengan pendapat Kotler, Yoo, et al. (2000) menyatakan bahwa kekuatan sebuah

merek dapat dilihat dari pengukuran kegiatan pemasarannya.

Pizza Hut terkenal dengan slogan yaitu “Berbagi bersama di Pizza Hut”.

Ditiap kemunculannya di media iklan yang gencar, Pizza Hut selalu menunjukkan

atau menawarkan hal-hal yang baru seperti menu pizza, inovasi produk, harga, atau

penawaran lainnya. Kegencarannya ini menunjukkan bahwa merek Pizza Hut

melakukan pengeluaran yang besar. Sehingga besarnya belanja iklan ini dilakukan

untuk membuat konsumen semakin mengenal dan mengingat tentang merek. Dibalik

kesadaran konsumen tersebut maka akan terbentuk keyakinan dan kepercayaan

konsumen yang mengarah ke sikap. Sikap konsumen itu juga didasari dari persepsi

konsumen tentang kualitas dari Pizza Hut. Konsumen percaya bahwa kampanye iklan

yang terlalu sering membuat persepsi kualitas tinggi dan adanya penambahan atribut-

atribut sehingga asosiasi konsumen tentang merek juga tinggi.

Selain menggunakan iklan, Pizza Hut juga menawarkan promosi-promosi

untuk lebih meningkatkan perhatian konsumen. Promosi yang ditawarkan juga

bermacam-macam seperti pemberian balon, voucher pembelian, potongan harga atau

harga khusus. Dengan cara ini konsumen merasa mendapatkan keuntungan setelah
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menggunakannya. Hal ini menyebabkan Pizza Hut selalu menggunakan promosi baik

promosi moneter maupun promosi non moneter untuk membantu meningkatkan

penjualan.

Dibalik kegencaran Pizza Hut, Papa Ron’s justru pasif menggunakan strategi

komunikasi pemasaran. Papa Ron’s hanya melakukan periklanan lewat media

internet, majalah, ataupun brosur. Hal ini menunjukkan pengeluaran untuk belanja

iklan Papa Ron’s lebih rendah dibandingkan dengan Pizza Hut. Sehingga kurangnya

penggunaan media periklanan menyebabkan konsumen kurang mengetahui merek

pizza satu ini. Konsumen hanya sekedar mengetahui tanpa adanya sikap yang

membentuk, sehingga tidak ada atribut yang tertanam dalam benak konsumen dan

menyebabkan penilaian kualitas yang buruk. Meskipun promosi penjualan juga

dilakuakn seperti pemberian hadiah, potongan dihari tertentu tidak mampu

menambah asosiasi yang ada sebelumnya. Sehingga Papa Ron’s dirasa kurang untuk

bisa menyaingi Pizza Hut.

Pada dasarnya penggunaan media iklan dan promosi penjualan yang

ditawarkan baik Pizza Hut maupun Papa Ron’s bertujuan untuk mempromosikan atau

mendeskripsikan suatu produk/jasa dari perusahaan kepada pelanggan maupun calon

pelanggan yang secara umum digunakan untuk mempengaruhi/membujuk konsumen

atas produknya agar menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan

perusahaan. Sehingga apabila perusahaan/produsen tidak menggunakan strategi

komunikasi pemasaran dengan baik akan menyebabkan tidak sadarnya konsumen
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karena asosiasi tentang produk tidak begitu melekat sehingga menyebabkan

pembelian jangka pendek. Dengan begitu merek produk tidak mampu menciptakan

ekuitas merek berbasis pelanggan atau biasa disebut customer based brand equity.

Customer based brand equity atau ekuitas merek berbasis konsumen adalah

bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari,

dipikirkan, dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Jadi, semakin kuat

ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya dimata konsumen untuk

mengkonsumsi produk tersebut yang selanjutnya dapat menggiring konsumen untuk

melakukan pembelian berulang, sehingga mengantarkan perusahaan untuk meraup

keuntungan dari waktu-ke waktu.

Aaker (1991) menambahkan bahwa antar dimensi-dimensi brand equity

dimungkinkan terdapat hubungan yang kuat. Hubungan antar dimensi ekuitas merek,

seperti kesadaran merek dan asosiasi merek dapat membentuk suatu citra merek yang

spesifik, sehingga dapat menjadi indikator suatu kualitas produk dan komitmen

perusahaan kepada konsumen yang nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam

keputusan pembelian dan mendorong perilaku untuk menyukai merek. Kesan kualitas

tinggi pada produk akan memicu untuk memilih sebuah merek dibandingkan dengan

merek pesaing. Merek yang loyal akan membuat konsumen untuk membeli atau

mengkonsumsi merek secara rutin dan memiliki derajat resistensi yang rendah

terhadap perilaku beralih merek.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka didapat perumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi konsumen pada suatu belanja iklan

terhadap: a) persepsi kualitas, b) kesadaran merek, c) asosiasi merek?

2. Apakah terdapat pengaruh sikap terhadap iklan terhadap : a) persepsi kualitas,

b) kesadaran merek, dan c) asosiasi merek?

3. Apakah terdapat pengaruh persepsi konsumen pada promosi moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek?

4. Apakah terdapat pengaruh persepsi konsumen pada promosi non moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek?

5. Apakah terdapat pengaruh kesadaran merek terhadap persepsi kualitas?

6. Apakah terdapat pengaruh kesadaran merek terhadap asosiasi merek?

7. Apakah terdapat pengaruh persepsi kualitas terhadap loyalitas merek?

8. Apakah terdapat pengaruh asosiasi merek terhadap loyalitas merek?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah

dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen pada suatu belanja iklan

terhadap: a) persepsi kualitas b) kesadaran merek, dan c) asosiasi merek.

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap iklan terhadap: a) persepsi

kualitas, b) kesadaran merek, dan c) asosiasi merek.

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen pada promosi moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek.

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen pada promosi non moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek.

5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek terhadap persepsi kualitas.

6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek terhadap asosiasi merek.

7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas terhadap loyalitas merek.

8. Untuk mengetahui pengaruh asosiasi merek terhadap loyalitas merek.
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1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan

manfaat:

1. Manfaat bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami mengenai penerapan

teori-teori pemasaran dalam ruang lingkup sebuah merek produk. Diharapkan

peneliti mampu memahami pengaruh iklan dan promosi penjualan terhadap

ekuitas merek suatu produk.

2. Manfaat bagi pemasar

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan kepada pemasar dalam

memasarkan merek produknya dengan memperhatikan belanja iklan dan

promosi penjualan sehingga mampu membentuk sikap konsumen terhadap

merek. Dengan begitu merek tersebut memiliki kekuatan yang nantinya

mampu menciptakan ekuitas merek.

3. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk penelitian

selanjutnya yang bergerak dibidang merek produk dan memberikan gambaran

mengenai ilmu pemasaran suatu produk.
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1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang masalah,

yang kemudian dibuat rumusan masalah beserta tujuan penelitian,

dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang

dibahas, baik yang menyangkut penelitian sebelumnya, hipotesis,

maupun analisis yang akan digunakan.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel,

definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur penentuan

sampel, prosedur pengumpulan data, serta teknik yang digunakan

dalam menganalisa masalah.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berfokus mengenai hasil penelitian, baik menjelaskan

mengenai obyek penelitian, selanjutnya data maupun informasi yang

diperoleh dianalisis, melakukan pengujian hipotesis, serta membahas

hasil penelitian.
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BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan hasil penelitian dan

saran yang dikemukakan untuk kedepannya berdasarkan penemuan

dari peneliti.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis saat ini menuntut setiap perusahaan untuk mampu

bersaing dengan perusahaan-perusahaan baik dalam satu industri maupun antar

industri. Banyak perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran modern untuk

mampu merebut pasar. Namun pemasaran modern saat ini memerlukan lebih dari

sekedar mengembangkan produk yang baik, menawarkan dengan harga yang

menarik, dan membuatnya mudah untuk didapatkan pelanggan, namun juga

menjadikannya produk tersebut tetap diingat. Salah satunya adalah bagaimana

mereka mengaplikasikan ekuitas merek suatu produk pada konsumen.

Menurut Aaker (1991) ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas

merek yang berakitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan

atau para pelanggan perusahaan. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, semakin

kuat pula daya tariknya dimata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut yang

selanjutnya dapat menggiring konsumen untuk melakukan pembelian berulang,

sehingga mengantarkan perusahaan untuk meraup keuntungan dari waktu ke waktu

(Durianto, 2001). Ekuitas merek dikelompokkan dalam lima elemen yaitu kesadaran
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merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, dan aset-aset dari hak

merek lain. Namun dalam penelitian ini elemen kelima tidak diikutsertakan karena

tujuan dari penelitian ini adalah melihat ekuitas merek dari perspektif konsumen,

sedangkan aset kelima merupakan komponen ekuitas merek yang cenderung ditinjau

dari perspektif perusahaan.

Menurut Aaker (1991) kesadaran merek (brand awareness) merupakan

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa

suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Persepsi kualitas

(perceived quality) merupakan persepsi pelanggan atas atribut yang dianggap penting

baginya. Asosiasi merek (brand association) adalah segala hal yang berkaitan dengan

ingatan (memori) mengenai sebuah merek. Dan yang terakhir loyalitas merek (brand

loyalty) adalah segala bentuk perilaku pelanggan yang loyal terhadap merek dan tidak

berganti merek.

Aaker (1991) juga berpendapat bahwa antar dimensi-dimensi brand equity

dimungkinkan terdapat hubungan yang kuat. Hubungan antar dimensi ekuitas merek

seperti kesadaran merek dan asosiasi merek dapat membentuk suatu citra merek yang

spesifik, sehingga dapat menjadi indikator suatu kualitas produk dan komitmen

perusahaan kepada konsumen yang nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam

keputusan pembelian dan mendorong perilaku untuk menyukai merek. Kesan kualitas

tinggi pada produk akan memicu untuk memilih sebuah merek diabndingkan dengan

merek pesaing. Dan merek yang loyal akan membuat konsumen untuk membeli atau
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mengkonsumsi merek secara rutin dan memiliki derajat resistensi yang rendah

terhadap perilaku beralih merek.

Ekuitas merek merupakan hal yang sangat penting karena merupakan kunci

keberhasilan suatu merek. Dalam mendukung terbentuknya ekuitas merek untuk

suatu produk, dapat menggunakan salah satu strategi komunikasi pemasaran seperti

iklan dan promosi penjualan. Iklan digunakan untuk mengedukasi,

menginformasikan, memotivasi tindakan, dan memperkuat atau mengubah citra,

sedangkan promosi penjualan diyakini sebagai kegiatan pemasaran yang

menyediakan nilai tambahan. Untuk mencapai tujuan dalam pembuatan iklan

tersebut, Buil, et al. (2011) menganalisis bahwa iklan tergantung dari jumlah yang

diinvestasikan (advertising spend) dan sikap konsumen terhadap iklan (attitudes

toward advertisemnet) serta promosi penjualan dilihat dari jenisnya, promosi moneter

(monetary promotion) dan promosi non moneter (non monetary promotion).

Advertising spend atau biasa disebut belanja iklan adalah jumlah dolar yang

dihabiskan untuk iklan oleh suatu perusahaan (Yoo, et al. 2000). Menurut Advertising

Information Servicer Nielsen Media Research, belanja iklan di Indonesia dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada

kuartal I tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 15% menjadi Rp 26,7 trilliun

dibandingkan dengan kuartal tahun 2013 yang tercatat Rp 23,3 trilliun. Pertumbuhan

belanja iklan juga mempengaruhi pertumbuhan tiap media iklan, dimana iklan televisi

tumbuh sebesar 19%, surat kabar tumbuh sebesar 9%, sementara majalah dan tabloid
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mengalami penurunan 1%. Tingginya tingkat belanja iklan yang terjadi juga

menyebabkan kategori produk mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Hal ini

disebabkan karena saat ini semakin banyak media periklanan dan persaingan yang

semakin ketat. Namun dibalik tingginya belanja iklan, produsen atau perusahaan

semakin percaya melalui jumlah belanja iklan yang dikeluarkan, merek atau produk

yang dimiliki mampu membangun merek atau merebut pangsa pasar.

Tabel 1.1.

TOP CATEGORY – ALL MEDIA

Category H1 2013 % VS H1 2012

Government, Politic Organization 2.723.288 56

Communication Equipment, Services 2.267.656 6

Hair Care Products 2.195.869 21

Corporate Ads, Social Services 2.151.804 16

Coffe, Tea 1.620.210 136

Facial Care Products 1.507.097 3

Snacks, Biscuits, Cookies, Cakes 1.351.539 21

Health Drink 1.212.419 6

Motorcycles, Bikers 1.159.370 12

Vitamin, Tonic, Essences, Supplements 1.066.147 43

Instant Food, Instant Noodles 1.048.876 66

Sumber: Belanja Iklan Media Indonesia

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... DITTA RESA FITHRI



5

Dalam tabel 1.1. dapat dilihat bahwa tiap kategori produk memperlihatkan

pertumbuhan yang cukup besar diseluruh bentuk media, baik media elektronik

maupun media cetak. Salah satu dari banyaknya kategori produk, makanan cepat saji

berada dalam peringkat teratas setelah coffee dan tea. Hal ini disebabkan karena

makanan cepat saji sudah menjadi hal yang biasa dikonsumsi oleh konsumen.

Sehingga semakin banyaknya makanan cepat saji yang muncul membuat tiap

produsen makanan cepat saji berlomba-lomba untuk membuat mereknya menjadi

pilihan utama konsumen yang ditunjukkan melalui investasi pada belanja iklan.

Menurut Yoo, et al. (2000) melalui pengeluaran belanja iklan yang dikeluarkan

oleh suatu perusahaan, jumlah yang dikeluarkan memiliki efek-efek positif pada

ekuitas merek dan dimensi-dimensinya. Dimana efek-efek positif yang ditimbulkan

diantaranya bertujuan untuk dapat mendukung brand recall dan pengenalan

konsumen terhadap merek yang benar. Semakin perusahaan tersebut berinvestasi

untuk iklan, semakin bagus pula penampilan merek yang diciptakan oleh perusahaan

dan juga semakin bagus pula persepsi konsumen terhadap iklan tersebut baik dalam

pembentukan kualitas dan juga tentang atribut-atribut merek.

Dari adanya penayangan suatu iklan, konsumen juga membentuk sikap yang

timbul adanya berbagai macam perasaan (affect) dan pendapat (cognition) sebagai

hasil keterbukaan suatu iklan. Shimp (2000:25) mendefinisikan sikap sebagai

perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari proses

pembelajaran serta mempunyai sifat persisten dan akan mengarahkan seseorang
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kepada perilaku spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa sikap sangat penting dalam

pemasaran karena sikap merupakan kunci pemahaman mengapa seseorang

berperilaku sedemikian rupa atas suatu obyek, karena pada dasarnya sikap merupakan

suatu bentuk perasaan seseorang atas suatu obyek yang mempengaruhi reaksi atau

perilaku individu atas obyek tersebut.

Sikap yang dihasilkan konsumen saat proses penayangan suatu iklan

disebabkan karena adanya pengaruh dari pesan-pesan atau informasi yang

disampaikan melalui iklan. Dimana pesan yang menarik dan mudah untuk ditangkap

konsumen membuat kesadaran konsumen semakin tinggi atas merek tersebut. Selain

itu juga adanya tambahan-tambahan tentang atribut produk baik dari sisi logo, slogan,

warna, gambar atau lainnya yang secara tidak langsung akan disimpan dalam benak

konsumen. Dan adanya pembentukan tentang penilaian kualitas dari merek tersebut.

Semakin merek itu dikenal akan membuat persepsi kualitas yang tinggi juga.

Sehingga nantinya akna terbentuk sikap positif konsumen untuk membeli atau

menolak berdasarkan dari tingkat kesadaran merek, persepsi kualitas serta asosiasi

merek.

Jika iklan berfungsi sebagai alat untuk mengenalkan produk kepada

masyarakat, maka promosi penjualan sebagai strategi untuk membujuk konsumen.

Terdapat berbagai macam alat promosi penjualan yang dapat digunakan, namun

dalam hal ini promosi penjualan dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu promosi moneter

dan promosi non moneter. Hal ini dikarenakan, tidak semua jenis promosi penjualan
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mampu mendukung terbentuknya ekuitas merek. Sehingga perusahaan perlu

memahami promosi penjualan yang sesuai untuk produknya (Chandon, et al. 2000).

Promosi moneter merupakan promosi penjualan yang berkaitan secara langsung

dengan harga atau uang dan juga berhubungan dengan manfaat utilitarian misalnya,

potongan harga atau discount, voucher atau kupon, dan pengembalian uang. Melalui

strategi promosi moneter ini perusahaan mampu dengan cepat menarik minat

konsumen, namun ketertarikan tersebut hanya berlangsung dalam jangka waktu yang

pendek. Jangka waktu yang pendek menyebabkan ketidakmampuan dalam

membentuk asosiasi merek. Karena konsumen hanya mengingat merek tersebut

sementara, setelah promosi selesai kemungkinan konsumen akan berganti merek yang

lain. Selain itu juga harga digunakan untuk menilai suatu kualitas (Yoo, et al. 2000).

Apabila harga rendah atau sering menggunakan potongan harga, maka persepsi

kualitas juga rendah atau buruk. Sehingga dalam hal ini promosi moneter tidak

mampu menciptakan ekuitas merek dan dimensi-dimensinya.

Berbeda dengan promosi moneter, promosi non moneter merupakan jenis

promosi penjualan yang tidak berkaitan secara langsung dengan uang seperti

pemberian hadiah, sample gratis, dan juga games. Promosi ini memberikan

kesenangan dalam diri seseorang dan juga membangkitkan ketertarikan yang cukup

lama antara konsumen dengan merek. Sehingga promosi non moneter memiliki

manfaat yang berhubungan dengan manfaat hedonis. Dari manfaat yang diciptakan

tersebut, promosi non moneter mampu menciptakan ekuitas merek dan dimensi-
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dimensinya. Melalui manfaat yang diciptakan tersebut, promosi non moneter mampu

meningkatkan asosiasi merek dalam benak konsumen dan juga persepsi kualitas. Hal

ini dikarenakan tidak adanya pengurangan harga dan juga adanya kemampuan untuk

menciptakan asosiasi-asosiasi yang baru dalam memori konsumen.

Melihat kondisi seperti ini, kesadaran merek pada dasarnya memang

dibutuhkan untuk bisa mendukung pembentukan asosiasi merek dan persepsi kualitas.

Dari kesadaran merek yang didapat dari kontak yang terlalu lama antara konsumen

dengan merek nantinya akan menghasilkan akan menghasilkan suatu asosiasi-asosiasi

merek baik tentang informasi ataupun atribut. Selain itu kesadaran merek juga

membuat konsumen untuk menilai tentang kualitas suatu merek. Apabila konsumen

dibuat semakin mengenal dan sadar dengan merek tersebut maka konsumen akan

membentuk persepsi tentang kualitas merek yang nantinya digunakan untuk memilih

suatu merek. Dari terciptanya asosiasi merek dan persepsi kualitas, maka konsumen

akan melalukan perbandingan antara merek yang satu dengan merek. Dimana

semakin tinggi asosiasi merek dan kualitas yang dimiliki dari merek tersebut maka

akan tercipta kesetiaan konsumen terhadap merek yang dibuktikan dengan memilih

merek sebagai pilihan pertama pada kategori merek tertentu dan juga pengulangan

pembelian.

Di Indonesia, periklanan dan promosi penjualan banyak diaplikasikan oleh

berbagai produk, tidak terkecuali makanan cepat saji. Banyak makanan cepat saji

yang bermunculan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan konsumen. Namun
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terdapat salah satu makanan cepat saji yang memang digunakan sebagai makanan

pengganti nasi, yaitu pizza. Roti khas Italia ini lebih digemari konsumen karena

selain mengenyangkan juga terdapat berbagai pilihan topping dan pinggiran yang

dapat dipesan sesuai selera, sehingga tidak membuat konsumen bosan dengan menu

pizza. Banyak merek-merek pizza yang bermunculan, namun ada 2 merek pizza yang

memang dikenal banyak konsumen dan juga cukup terkenal di Indonesia khususnya

di kota-kota besar seperti Surabaya yaitu Pizza Hut dan Papa Ron’s. Selain di kenal

oleh banyak kalangan, Pizza Hut dan Papa Ron’s juga memperhatikan 2 faktor dari

iklan yaitu belanja iklan dan sikap terhadap iklan serta menggunakan 2 jenis promosi

penjualan baik promosi moneter maupun promosi non moneter.

Pizza Hut merupakan salah stau produsen pizza terbesar di Indonesia dan cukup

dikenal oleh banyak kalangan. Namun meskipun dikatakan terkenal, Pizza Hut tidak

hanya sekedar ada, namun Pizza Hut juga melakukan strategi komunikasi pemasaran

untuk bisa menguatkan mereknya. Seperti halnya dalam penggunaan iklan, dalam

penayangannya Pizza Hut menunjukkan menu-menu yang dimiliki dengan varian

pinggiran-pinggiran yang mampu menggugah minat konsumen. Tentunya dalam

penggunaan iklan ini Pizza Hut juga mengeluarkan biaya yang besar melihat tampilan

iklan yang sesuai dan juga adanya pengulangan iklan di tiap harinya. Penayangan

iklan dan pengulangan yang dilakukan tidak hanya dalam media televisi saja, namun

koran majalah, radio, dll juga digunakan guna untuk menginformasikan lagi kepada

konsumen tentang merek Pizza Hut. Selain itu juga didukung dengan adanya
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penciptaan iklan yang kreatif seperti tampilan tema yang berbeda di tiap

penayangannya. Sehingga mampu membentuk perasaan dan sikap konsumen yang

positif setelah melihat iklan.

Tidak hanya penggunaan iklan, promosi penjualan baik promosi moneter

maupun promosi non moneter juga digunakan guna untuk menarik minat konsumen

untuk segera mengkonsumsi atau mencoba. Jenis promosi moneter yang digunakan

oleh pizza hut berupa potongan harga, paket hemat untuk ber2-ber6. Hal ini sudah

lama dilakukan oleh Pizza Hut, mengingat pesaing yang semakin ketat dan juga

untuk meraup penjualan yang tinggi, namun penggunaan promosi penjualan tidak

begitubaik untuk merek, karena menyebabkan konsumen berpikir buruk tentang

kualitas. Untuk mendukung promosi moneter, Pizza Hut juga mengaplikasikan

promosi non moneter seperti gratis es cream, pemberian balon, minuman gratis pada

pembelian tertentu. Hal ini tentu untuk memberikan kesenangan kepada konsumen

yang sudah berkunjung yang nantinya menyebabkan konsumen puas dan berniat

untuk mencoba lagi.

Melihat Pizza Hut yang begitu gencar melakukan strategi komunikasi

pemasaran, disisi lain terdapat merek pizza yang justru pasif atau kurang melakukan

komunikasi pemasaran, yaitu Papa Ron’s. Papa Ron’s juga merupakan restoran yang

menawarkan pizza dengan rasa pizza asli Itali. Dimana pizza yang disajikan lebih

tipis dan juga harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan Pizza Hut. Namun

pizza yang satu ini kurang dikenal oleh konsumen luas, karena penggunaan iklan dan
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promosi penjualan yang dirasa rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa penayangan iklan

diberbagai media kurang digunakan secara efektif, hanya melalui website resmi.

Tentunya ini menunjukkan bahwa belanja iklan yang digunakan Papa Ron’s tidak

sebesar Pizza Hut. Dari penggunaan iklan yang kurang efektif tersebut maka kurang

mendapatkan perhatian dari konsumen, sehingga sikap yang dibentuk konsumen

tentang Papa Ron’s tidak terlalu tinggi.

Papa Ron’s juga mengaplikasikan promosi moneter dan promosi non moneter

seperti potongan harga dihari-hari tertentu, games, gratis pizza, voucher membuat

pizza untuk anak-anak dalam pembelian tertentu, dll. Meskipun ini juga merupakan

strategi untuk menarik minat konsumen, namun strategi yang dilakukan kurang.

Karena tidak adanya pemberitahuan atau informasi yang diberikan kepada konsumen.

Meskipun pada dasarnya Papa Ron’s memiliki rasa pizza asli, namun kurangnya

penggunaan iklan dan promosi penjualan membuat pengenalan konsumen tentang

merek ini kurang. Hal inilah yang menyebabkan kesadaran konsumen rendah yang

dimana tidak mendukung terbentuknya asosiasi merek dan persepsi kualitas.

Dari fenomena diatas didasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Buil, et al.

(2011) maka dilakukan penelitian yang difokuskan untuk melihat faktor-faktor yang

mempengaruhi kesadaran merek, persepsi kualitas, dan asosiasi merek serta

dampaknya terhadap loyalitas merek (Kasus pada merek Pizza Hut dan Papa Ron’s).
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1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka didapat perumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi konsumen pada suatu belanja iklan

terhadap: a) persepsi kualitas, b) kesadaran merek, c) asosiasi merek?

2. Apakah terdapat pengaruh sikap terhadap iklan terhadap : a) persepsi kualitas,

b) kesadaran merek, dan c) asosiasi merek?

3. Apakah terdapat pengaruh persepsi konsumen pada promosi moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek?

4. Apakah terdapat pengaruh persepsi konsumen pada promosi non moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek?

5. Apakah terdapat pengaruh kesadaran merek terhadap persepsi kualitas?

6. Apakah terdapat pengaruh kesadaran merek terhadap asosiasi merek?

7. Apakah terdapat pengaruh persepsi kualitas terhadap loyalitas merek?

8. Apakah terdapat pengaruh asosiasi merek terhadap loyalitas merek?
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1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah

dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen pada suatu belanja iklan

terhadap: a) persepsi kualitas b) kesadaran merek, dan c) asosiasi merek.

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap iklan terhadap: a) persepsi

kualitas, b) kesadaran merek, dan c) asosiasi merek.

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen pada promosi moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek.

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen pada promosi non moneter

terhadap: a) persepsi kualitas dan b) asosiasi merek.

5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek terhadap persepsi kualitas.

6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek terhadap asosiasi merek.

7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas terhadap loyalitas merek.

8. Untuk mengetahui pengaruh asosiasi merek terhadap loyalitas merek.
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1.3. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan

manfaat:

1. Manfaat bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami mengenai penerapan

teori-teori pemasaran dalam ruang lingkup sebuah merek produk. Diharapkan

peneliti mampu memahami pengaruh iklan dan promosi penjualan terhadap

ekuitas merek suatu produk.

2. Manfaat bagi pemasar

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan kepada pemasar dalam

memasarkan merek produknya dengan memperhatikan belanja iklan dan

promosi penjualan sehingga mampu membentuk sikap konsumen terhadap

merek. Dengan begitu merek tersebut memiliki kekuatan yang nantinya

mampu menciptakan ekuitas merek.

3. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk penelitian

selanjutnya yang bergerak dibidang merek produk dan memberikan gambaran

mengenai ilmu pemasaran suatu produk.
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1.4. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang masalah,

yang kemudian dibuat rumusan masalah beserta tujuan penelitian,

dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang

dibahas, baik yang menyangkut penelitian sebelumnya, hipotesis,

maupun analisis yang akan digunakan.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel,

definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur penentuan

sampel, prosedur pengumpulan data, serta teknik yang digunakan

dalam menganalisa masalah.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berfokus mengenai hasil penelitian, baik menjelaskan

mengenai obyek penelitian, selanjutnya data maupun informasi yang

diperoleh dianalisis, melakukan pengujian hipotesis, serta membahas

hasil penelitian.
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BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan hasil penelitian dan

saran yang dikemukakan untuk kedepannya berdasarkan penemuan

dari peneliti.
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