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ABSTRAK 

  

Sektor industri makanan dan minuman terdiri atas beberapa kategori 
produk yang salah satunya adalah mie instan. BPS mencatat bahwa 98% pangsa 
pasar mi di Indonesia adalah pasar mi instan  Data World Instan Noodles 
Association (WINA) juga memberi konfirmasi bahwa konsumsi mie instan 
masyarakat Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya angka 
konsumsi mie instan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai negara 
pengkonsumsi mie instan terbesar di dunia setelah Cina. Peningkatan tersebut 
juga diikuti dengan pertumbuhan masyarakat Middle Affluent Class (MAC) yang  
di proyeksikan pada tahun 2020 yang tumbuh dua kali lipat menjadi 141 juta 
penduduk.  

PT. Indofood yang telah bertahun – tahun menjadi market leader di pasar 
mie instan dan mulai terkikis market share-nya  ternyata didahului oleh PT. 
Mayora Indah Tbk dan langsung membidik masyarakat upper-middle class dalam 
meluncurkan produk mie instan premium jenis baru yaitu dengan kemasan 
premium dan originnal topping yaitu merek Bakmi Mewah. Seolah tidak mau 
kalah lagi dengan pesaingnya, PT. Indofood, Tbk tetap menunjukkan ekistensinya 
dalam dunia persaingan mie instan premium dengan meluncurkan produk baru 
“Real Meat” langsung dengan dua varian yaitu rendang dan ayam jamur. Kedua 
produk ini saat ini bersaing ketat di pasaran.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui brand equity secara 
keseluruhan dan per elemennya yaitu brand awareness (kesadaran merek), brand 
association (asosiasi merek), perceived quality (persepsi kualitas), dan brand 
loyalty (loyalitas merek) dari Indomie Real Meat dan Bakmi Mewah. 

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan brand equity dari mie 
instant premium merek Indomie Real Meat dengan merek Bakmi Mewah. Dimana 
merek Indomie Real Meat memiliki brand equity yang lebih rendah secara 
signifikan. Namun ternyata jika dilihat per dimensinya, yang memiliki perbedaan 
signifikan hanya brand awareness. Sehingga brand awareness menjadi poin 
penting bagi Indomie Real Meat agar brand equity yang dimiliki Indomie Real 
Meat dapat menyamai Bakmi Mewah.   
 

Kata Kunci : Brand Equity, Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Loyalty, 
Indomie Real Meat, Bakmi Mewah 
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