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ABSTRAK 

Penelitian ini menjelaskan pengaruh brand positioning Malang Strudel terhadap 

persepsi konsumen atas produk strudel sebagai oleh-oleh khas Malang. Penelitian ini dilakukan 

karena maraknya fenomena oleh-oleh kekinian yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. 

Produk Malang Strudel sendiri merupakan jenis pastry, kuliner khas Eropa, yang dipasarkan dan 

diposisikan sebagai oleh-oleh khas Malang. Produk strudel merupakan suatu kebaruan produk 

oleh-oleh Malang, karena sangat berbeda dengan produk oleh-oleh lokal yang telah ada 

sebelumnya. Seperti keripik tempe, olahan keripik buah, maupun buah apel. 

Pendekatan kuantitatif dan tipe penelitian eksplanatif diterapkan dalam penelitian ini. 

Data penelitian dikumpulkan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 

responden dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel 

brand positioning secara simultan memiliki arah hubungan yang positif dan memberikan 

pengaruh signifikan terhadap keseluruhan persepsi konsumen (mental konsep). Dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,850 yang berarti sangat kuat. Kemudian pada pengaruh secara 

parsial, baik attribute positioning, benefit positioning, maupun surrogate positioning 

memberikan pengaruh yang sangat lemah terhadap persepsi afektif. Sedangkan terjadi korelasi 

sempurna antara pengaruh surrogate positioning terhadap persepsi konatif. 

Kata Kunci : Brand Positioning, Consumer Perception,  Local Consumer Culture Positioning  
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh brand positioning Malang Strudel 

terhadap persepsi konsumen atas produk strudel sebagai oleh-oleh khas Malang. 

Penelitian ini dilakukan karena maraknya fenomena bisnis oleh-oleh kekinian yang 

dipopulerkan oleh para artis di berbagai kota di Indonesia. Penelitian ini menjadi 

penting mengingat Malang Strudel mencoba melakukan local consumer culture 

positioning dengan memposisikan produk strudelnya sebagai oleh-oleh khas Malang. 

Sementara setiap konsumen tentunya memiliki persepsi yang berbeda antara satu sama 

lain. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh brand positioning Malang 

Strudel terhadap persepsi konsumen atas produk strudel sebagai oleh-oleh khas Malang.  

Oleh-oleh menjadi salah satu bisnis yang merebak di kota Malang. Mengingat 

oleh-oleh merupakan pelengkap dari pariwisata (Oentung, 2016). Oleh-oleh kekinian 

merupakan istilah untuk bisnis oleh-oleh kuliner yang dipopulerkan oleh para selebritis 

dan kini tengah menjadi tren. Hingga Agustus 2017, telah berdiri kurang lebih 40 bisnis 

oleh-oleh kekinian di seluruh Indonesia – dengan berbagai selebritis yang 

mempopulerkan bisnis tersebut (aremafood.com, 2017). Peluang bisnis oleh-oleh 

kekinian pun kian melejit saat para selebritis tersebut turut memanfaatkan kepopuleran 

namanya. Dengan mencatut nama artis, tentu saja bisnis ini langsung menyedot 

perhatian publik. Berdasarkan pemaparan Schiffman dan Kanuk (2008, hal 301) bahwa 

“para selebriti dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam menimbulkan minat 

atau tindakan yang berhubungan dengan pembelian atau penggunaan barang-barang dan 

jasa-jasa yang dipilih.” Padahal jika dilihat lebih lanjut, bisnis ini hadir dengan berbekal 

label 'oleh-oleh khas daerah' sekaligus nama suatu daerah (Dwymujayanti, 2017). 

Mayoritas produk yang dipasarkan merupakan jenis olahan pastry, cake, maupun pie 

yang dikreasikan dan memiliki banyak kemiripan dengan para pesaingnya di bisnis 

oleh-oleh kekinian. Namun sesungguhnya kue-kue yang ditawarkan bukanlah asli khas 

daerah yang disandang. Dengan kata lain bisnis oleh-oleh kekinian merupakan 

komodifikasi popularitas selebritis yang disisipkan melalui produk-produk yang 

ditawarkan. 

Saat ini, Malang Strudel menjadi tren oleh-oleh kekinian di Kota Malang. 

Malang Strudel dipilih dalam penelitian ini karena merek ini merupakan pioner bisnis 

oleh-oleh kekinian yang pertama kali berdiri di Malang bahkan di Indonesia 

(Arthasalina, 2017, Chatty, 2017,  Viva 2017). Malang Strudel mengusung Teuku 

Wisnu sebagai selebriti yang mempopulerkan mereknya. Sementara CEO Malang 

Strudel ialah Donny Kris (CNN Indonesia, 2017a). Sama halnya dengan jenis oleh-

oleh kekinian lainnya, Malang Strudel mencoba menyajikan produk kuliner yang benar-

benar berbeda dengan produk oleh-oleh lokal. Malang Strudel menjual produk kue 

strudel. Strudel merupakan pastry, kue tradisional Czech dan merupakan kuliner khas 

Austria dari benua Eropa (Czech Cuisine, 2014). Dengan kata lain, Malang Strudel 
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menawarkan produk jenis pastry yang tentunya bukan makanan khas dari Indonesia 

(CNN, 2017b). 

Akan tetapi, Malang Strudel memposisikan dirinya sebagai oleh-oleh khas 

Malang. Dilansir dari situs resmi Malang Strudel pada www.malangstrudel.com, 

Malang Strudel melakukan beberapa strategi positioning yang menyatakan bahwa 

produknya merupakan oleh-oleh khas Malang. Diantaranya, tagline Malang Strudel 

adalah “Oleh-Oleh Khas Malang” dan kini telah berganti menjadi “Belum ke Malang 

Kalau Belum ke Malang Strudel”. Kedua, pada jingle Malang Strudel, disebutkan 

bahwa “belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel”, “Malang Strudel oleh-oleh 

khas Malang yang berselera”, “oleh-oleh Malang hanya Malang Strudel”. Ketiga, pada 

website Malang Strudel tertulis jelas pada profil utama “… agar kue ini juga bisa 

menjadi “khas” oleh-oleh Malang yang tidak dijual di kota lainnya”. Pada logo Malang 

Strudel juga terdapat tulisan “oleh-oleh khas Malang” dan ditambah stilasi buah apel – 

yang merupakan buah ikon kota Malang (Handoko, 2013). Dan masih banyak strategi 

positioning lainnya yang dilakukan Malang Strudel untuk meyakinkan konsumen bahwa 

produknya memang oleh-oleh Khas Malang. 

Mengamati positioning yang telah dilakukan Malang Strudel, peneliti melihat 

Malang Strudel mencoba menerapkan strategi Local Consumer Culture Positioning 

untuk mendekatkan produknya dengan konsumen lokal. Mengacu pada Alden, 

Steenkamp, & Barta (1999, hal.77) dalam jurnalnya, menyatakan bahwa LCCP 

merupakan strategi yang mengasosiasikan merek dengan makna-makna budaya lokal 

yang merefleksikan identitas maupun norma lokal, yang digambarkan diproduksi secara 

lokal untuk masyarakat setempat. Dalam hal ini meskipun produk Malang Strudel 

merupakan kuliner khas Austria, namun  melalui strategi LCCP, Malang Strudel 

mencoba memposisikan dirinya sebagai „oleh-oleh khas Malang‟. Hal ini dilakukan 

guna mendekatkan merek Malang Strudel dengan konsumen di Malang.  

Di sisi lain, jauh sebelum Malang Strudel hadir mengklaim produknya 

merupakan oleh-oleh khas Malang, Kota Malang sendiri telah memiliki produk oleh-

oleh yang dipercaya merupakan kuliner autentik khas daerah tersebut. Diantaranya 

keripik tempe, buah apel, pia mangkok khas Malang, bakpao telo, dan berbagai olahan 

keripik buah (Handoko, 2013, Hapiz, 2013, Yusriansyah, 2012, Disbudpar Kab. 

Malang, 2018, Disbudpar Kota Malang, 2017,  dan Sellitasari, Ainurrasyid & Suryanto, 

2013, ). Produk-produk tersebut dianggap sudah melegenda sebagai oleh-oleh Khas 

Malang. Hal ini turut mendukung bahwa Malang Strudel memasarkan produk yang 

benar-benar lain dari produk kuliner autentik khas Malang. Terlebih Malang Strudel 

menjual jenis kuliner yang berasal dari Austria yaitu strudel (Malang Strudel, 2018, 

Czech Cuisine, 2014). Padahal, menurut Stajcic (2013) kuliner suatu daerah 

mencerminkan identitas budaya daerah itu sendiri. Bahkan segi autentiksitas kuliner 

bisa menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat 

(Molz, 2004, hal. 65). 
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Hadirnya Malang Strudel dapat menimbulkan persepsi - persepsi  tersendiri bagi 

konsumennya. Persepsi terhadap Malang Strudel bagi konsumen yang berasal dari Kota 

Malang akan berbeda dengan persepsi konsumen yang berasal dari luar Kota Malang. 

Hal ini dikarenakan konsumen di Kota Malang memiliki keterikatan lokalitas dengan 

daerahnya sendiri (Alden, Steenkamp, & Barta, 1999). Mereka jauh lebih mengenal 

oleh-oleh khas Kota Malang yang autentik dan memang sebenarnya.  Peneliti 

mengamati hal ini menjadi kontras. Di satu sisi, konsumen memiliki keterikatan 

lokalitas dengan keautentikan oleh-oleh lokal daerah. Di sisi lain, bagi konsumen oleh-

oleh merupakan suatu bentuk buah tangan, sesuatu yang diberikan (gift), yang mana 

konsumen akan memikirkan kualitas didalamnya (Wilkins, 2011). Sehingga elemen 

kualitas produk, pengemasan, dan atribut lainnya menjadi sangat diperhatikan (Wilkins, 

2011). Konsumen akan menuntut inovasi akan kebaruan oleh-oleh (Wicks, et. al., 

2004). Bisa jadi mereka menuntut oleh-oleh dengan nilai autentiksitas daerah namun 

tetap menawarkan kebaruan. Sementara Malang Strudel hadir sebagai sebuah kebaruan 

dalam oleh-oleh Kota Malang, yang juga menawarkan banyak inovasi dan nilai kualitas 

yang dijual, namun produknya bukanlah kuliner autentik Malang. Maka hal ini bisa 

memicu dilema, khususnya  bagi konsumen yang berasal dari Kota Malang sendiri. 

Namun, secara umum setiap individu selalu memiliki persepsinya masing-

masing terhadap merek (Johannson & Carlson, 2015, hal. 61). Sama halnya dengan 

seseorang yang mendapatkan stimuli yang berbeda, makna yang ditetapkan juga akan 

bervariasi (Solomon, 2011, hal. 105).  Dunphy (dalam Knapp, 2000, hal. 7) juga 

menyatakan bahwa merek tidak sama artinya bagi setiap orang: beberapa mendapatkan 

konsepnya dan beberapa lainnya tidak. Padahal persepsi konsumen sendiri memiliki 

kedudukan yang penting guna mendukung ekuitas merek atau brand equity. Karena 

persepsi konsumen memiliki kaitan erat dalam membentuk citra merek (Keller, 2013, 

Johansson dan Carlson, 2015). Dan citra merek akan menunjang ekuitas merek (Keller, 

2013, Johansson dan Carlson, 2015, Knapp, 2000). Sementara, berhasil tidaknya suatu 

citra merek, ditentukan dari bagaimana brand positioning yang dilakukan perusahaan 

tersebut dalam memenangkan persepsi konsumen (Keller, 2013, Kotler & Keller, 2009, 

Kotler, 1999).  

 Sehingga berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti ingin melihat 

bagaimana pengaruh brand positioning yang dilakukan Malang Strudel terhadap 

persepsi konsumen atas produk strudel sebagai oleh-oleh khas Malang?  
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METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan pendekatan kuantitatif, dengan metode 

survei yang dilakukan di Malang. Instrumen pengambilan data berupa kuesioner yang disebar 

ke responden dengan kriteria; (1) merupakan konsumen yang berdomisili di Malang, (2) pernah 

membeli Malang Strudel untuk pemakaian pribadi, atau untuk pemakaian rumah tangga, atau 

untuk pemakaian orang lain, (3) konsumen berada pada rentang usia ≥17 tahun sampai dengan 

≤65 tahun. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak dapat dipastikan, sehingga jumlah sampel 

ditetapkan berdasarkan rumus Lemeshow. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai n 

sebesar 96,05. Kemudian peneliti membulatkan nilai n tersebut menjadi 100 untuk memudahkan 

perhitungan statistiknya.  

 Brand positioning akan diukur berdasarkan tiga variabel; attribute positioning, benefit 

positioning, and surrogate positioning (Fuchs, 2008). Kemudian persepsi konsumen diukur 

melalui tiga dimensi; persepsi kognitif, afektif, dan konatif (Phantong dan Settanarong, 2011). 

Uji statistik menggunakan dua tipe analisis regresi. Analisis regresi linear berganda diterapkan 

untuk melihat pengaruh ketiga variabel brand positioning secara simultan terhadap keseluruhan 

persepsi (mental konsep).  

 

X1 (attribute positioning)    

X2 (benefit positioning)     Y (persepsi konsumen) 

X3 (surrogate positioning)    

Gambar 1.1 Konsep Uji Regresi Linear Berganda yang Akan Dilakukan 

Sumber: Olahan peneliti 

 

 Dan analisis regresi linear sederhana diterapkan untuk melihat pengaruh parsial attribute 

positioning, benefit positioning dan surrogate positioning terhadap masing-masing persepsi 

kognitif, afektif, dan konatif.  Karena penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, nantinya 

dari hasil temuan data akan dijelaskan bagiamana pengaruh brand positioning Malang Strudel 

terhadap persepsi konsumen atas produk strudel sebagai oleh-oleh khas Malang. 

X1 (attribute positioning)    Y1 (persepsi kognitif) 

 

X2 (benefit positioning)     Y2 (persepsi afektif) 

 

X3 (surrogate positioning)    Y3 (persepsi konatif) 

Gambar 1.2 Konsep uji regresi linear sederhana yang akan dilakukan 

Sumber: Olahan peneliti 
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OPERASIONALISASI KONSEP 

Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Ukuran 
Skala 

Ukur 

Brand 

Positioning 

(X) 

 

Brand 

positioning 

merupakan 

kegiatan 

untuk 

merancang 

penawaran 

perusahaan 

maupun citra 

agar 

menempati 

posisi 

tersendiri dan 

tempat yang 

berharga pada 

ingatan target 

pelanggan 

(Keller, 2013, 

hal. 79) 

Attribut  Positioning (X1) 
Memposisikan dengan  

menonjolkan produk yang 

lebih unggul dibanding 

pesaingnya  (Kotler dan 

Keller 

dalam Fuchs, 2008) 

Features 

Attribute 

Jenis produk yang ditawarkan Malang Strudel 
Penilaian responden mengenai jenis produk yang 

ditawarkan Malang Strudel 
Likert 

Variasi rasa yang ditawarkan Malang Strudel 
Penilaian responden mengenai variasi rasa yang 

ditawarkan Malang Strudel 
Likert 

Kemasan Malang Strudel sebagai oleh-oleh Khas 

Malang 

Penilaian responden mengenai kemasan Malang 

Strudel 
Likert 

Logo Malang Strudel sebagai oleh-oleh Khas Malang 
Penilaian responden mengenai logo Malang Strudel 

yang menunjukkan oleh-oleh Khas Malang 
Likert 

Tagline Malang Strudel sebagai oleh-oleh Khas 

Malang 

Penilaian responden mengenai tagline Malang 

Strudel yang menunjukkan oleh-oleh Khas Malang 
Likert 

Abstract 

Attribute 

Keunikan Malang Strudel sebagai produk  oleh-oleh 

khas Malang 

Penilaian responden mengenai keunikan Malang 

Strudel 

Likert 

 

Kualitas Malang Strudel sebagai produk oleh-oleh 

khas Malang 

Penilaian responden mengenai kualitas dari Malang 

Strudel 

Likert 

 

Abstract 

Attributes 

Keterandalan Malang Strudel sebagai produk  oleh-

oleh khas Malang 

Penilaian responden mengenai keterandalan Malang 

Strudel sebagai oleh-oleh Malang 
Likert 

Benefit Positioning  (X2) 

Memposisikan merek 

dengan mengasosiasikan 

nama dengan manfaat yang 

diinginkan, suatu merek. 

(Kotler dalam Fuchs, 2008) 

Direct Benefit 

(Functional) 

Produk merupakan solusi dari permasalahan dan 

kebutuhan fungsional 

Penilaian responden  bahwa ia merasa Malang 

Strudel merupakan solusi dari kebutuhan mereka. 

Dalam penelitian ini mengenai kebutuhan oleh-oleh 

Likert 

Indirect 

Benefit 

(Experiental) 

Kepuasan konsumen 

Kepuasan konsumen terhadap Malang Strudel 

sebagai oleh-oleh khas Malang 

Penilaian responden mengenai tingkat kepuasan 

dirinya setelah membeli Malang Strudel 
Likert 

Likeability 

Perasaan suka atau tidak suka konsumen terhadap 

Malang Strudel 

Penilaian responden mengenai perasaan suka atau 

tidak yang dirasakan oleh dirinya mengenai Malang 

Strudel 

Likert 

Surrogate Positioning (X3) 

Dirancang untuk 

membentuk asosiasi dari 

aspek eksternal sebuah 

brand yang memungkinan 

konsumen untuk 

menyimpulkan asosiasi 

yang merujuk pada brand 

(Fuchs, 2008) 

 

- 
Personalities/ endorsment 

Kesesuaian endorser dengan brand Malang Strudel 

Penilaian responden terhadap kesesuaian endorser 

dengan brand Malang Strudel 
Likert 

- 
User 

Kesesuaian brand dengan target pasar produk 

Penilaian responden mengenai kesesuaian brand 

Malang Strudel dengan target pasarnya 
Likert 

- 

Usage / Activities 

Kesesuaian brand dengan situasi tertentu dalam 

penelitian ini  sebagai oleh-oleh khas Malang 

Penilaian responden mengenai kesesuaian brand 

dengan situasi tertentu, dalam penelitian ini sebagai 

oleh-oleh khas Malang 

Likert 

- 

Pioneer 

Keorisinilan brand Malang Strudel sebagai produk 

oleh-oleh Khas Malang pertama 

Penilaian responden mengenai  keorisinilan brand 

Malang Strudel sebagai produk oleh-oleh Khas 

Malang yang pertama 

Likert 



7 

 

Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Ukuran 
Skala 

Ukur 

Persepsi Konsumen 

(Y) 

 

Persepsi merupakan proses 

seseorang memilih, 

mengorganisasikan dan 

menginterpretasi suatu 

sensasi. (Solomon, 2011, 

hal. 83). Menurut 

Phanthong dan Settanarong 

(2011) persepsi konsumen 

yang terdiri dari persepsi 

kognitif, afektif dan 

konatif, merupakan sebuah 

satu kesatuan yang 

termasuk dalam mental 

konsep diri konsumen yang 

nantinya akan menjadi 

frame of reference 

konsumen dalam 

mempersepsi suatu stimuli.  

- 

Persepsi Kognitif (Y1) 

 

Komponen kognitif 

merupakan kepercayaan 

atau pengetahuan individu 

terkait suatu objek atau 

situasi. (Schiffmann Kanuk 

dalam Phanthong dan 

Settanarong, 2011). 

Knowledge 

Pengetahuan konsumen terhadap Malang Strudel 

Penilaian responden mengenai pengetahuan 

dirinya tentang Malang Strudel 
Likert 

Experience 

Pengalaman yang dirasakan konsumen terhadap 

Malang Strudel 

Penilaian responden mengenai pengalaman 

positif/negatif yang dirasakannya ketika 

membeli Malang Strudel 

Likert 

Beliefs 

Kepercayaan konsumen terhadap Malang Strudel 

sebagai oleh-oleh khas Malang 

Penilaian responden mengenai kepercayaan 

dirinya bahwa Malang Strudel sebagai oleh-

oleh khas Malang 

Likert 

- 

Persepsi afektif (Y2) 

 

Komponen afektif berkaitan 

dengan perasaan manusia, 

perasaan positif atau negatif 

individu terhadap suatu 

objek (Dewi, 2009).  Dapat 

berupa perasaan, emosi, 

atau ekspresi (Wells & 

Prensky dalam Phanthong 

dan Settanarong, 2011). 

Positive Feelings 

Perasaan positif yang dirasakan konsumen 

terhadap Malang Strudel. 

Penilaian responden tentang perasaan 

positif yang ia rasakan terhadap Malang 

Strudel. 

 

Likert 

Negative Feelings 

Perasaan negatif yang dirasakan konsumen 

terhadap Malang Strudel. 

Penilaian responden tentang perasaan 

negatif yang ia rasakan terhadap Malang 

Strudel. 

Likert 

Prejudice 

Prasangka awal konsumen terhadap Malang 

Strudel sebagai oleh-oleh Khas Malang 

Penilaian awal responden terhadap Malang 

Strudel sebagai oleh-oleh Khas Malang 
Likert 

- 

Persepsi Konatif (Y3) 

 

Adalah tindakan dimana 

konsumen telah mengetahui 

kelebihan produk (Dewi, 

2009), dan merasa yakin 

bahwa produk tersebut 

dapat memenuhi 

kebutuhannya (Hawkins 

dan Mothersbaugh, dalam 

Phanthong dan Settanarong, 

2011). 

 

Reactions 

Bagaimana konsumen berekasi terhadap Malang 

Strudel berdasarkan pengetahuan mereka tentang 

positioning Malang Strudel. 

 

Penilaian responden mengenai reaksi 

dirinya setelah mengetahui Malang Strudel 

sebagai oleh-oleh khas Malang 

 

Likert 

Habbit 

Kebiasan konsumen memilih Malang Strudel 

sebagai oleh-oleh. 

Seberapa sering responden memiliki 

kebiasaan membeli Malang Strudel sebagai 

oleh-oleh. 

Likert 

Intention 

Intensitas konsumen memilih Malang Strudel 

sebagai oleh-oleh. 

Seberapa besar intensitas konsumen 

memilih Malang Strudel sebagai oleh-oleh. 
Likert 
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PEMBAHASAN 

1. Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Setiap Sub Variabel dan Dimensi pada Variabel 

Penelitian  

Tabel rekapitulasi nilai rata-rata setiap variabel berikut digunakan untuk 

melihat seberapa kuat atau lemah brand positioning telah dilakukan Malang Strudel 

menurut tanggapan responden. Dan untuk melihat seberapa positif atau negatif persepsi 

konsumen terhadap brand positioning oleh-oleh khas Malang yang dilakukan Malang 

Strudel.  

 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Setiap Sub Variabel dan Dimensi pada Variabel 

Penelitian 

No Variabel Penelitian Sub Variabel / Dimensi 
Nilai 

Rata-Rata 
Kategori Nilai 

1 
Variabel X 

(Brand Positioning) 

Attributes Positioning (X1) 4,57 Tinggi 

2 Benefit Positioning (X2) 4,30 Cukup Tinggi 

3 Surrogate Positioning (X3) 4,26 Cukup Tinggi 

Nilai Rata-Rata Variabel X 4,38 Tinggi 

4 
Variabel Y 

(Persepsi Konsumen) 

Persepsi Kognitif (Y1) 4,37 Positif 

5 Persepsi Afektif (Y2) 3,91 Netral – cenderung ke positif 

6 Persepsi Konatif (Y3) 3,79 Netral – cenderung ke positif 

Nilai Rata-Rata Variabel Y 4.02 Netral – Cenderung ke Positif 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti    

1.1.  Attribute Positioning 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, dimensi features attributes mendapatkan nilai rata-rata 4,56 

dan masuk dalam kategori tinggi. Kemudian pada dimensi kedua, abstract attributes, juga 

mendapatkan kategori nilai tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,57. Sehingga dihasilkan rata-

rata attribute positioning sebesar 4,57. Hal ini dapat dianalisis dengan mengaitkan kedua 

dimensi tersebut dengan point of parity atau titik paritas dari Malang Strudel sebagai  sebuah 

merek oleh-oleh. Kotler dan Keller (2009, hal 295) mendefinisikan titik paritas sebagai asosiasi-

asosiasi yang tidak selalu unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. 

Titik paritas dapat disebut sebagai kemiripan suatu merek dengan merek yang lain. Hal ini 

penting agar konsumen menilai merek tersebut sah atau kredibel pada kategori produk atau jasa 

yang ditawarkan pemasar. Sebuah produk oleh-oleh agar dianggap sah dan kredibel sebagai 

produk oleh-oleh perlu memenuhi atribut yang menjadi titik paritas dan sangat mungkin dimiliki 

bersama dengan kompetitornya. 

1.2.  Benefit Positioning 

Benefit positioning Malang Strudel mendapatkan penilaian cukup tinggi dari konsumen 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,30. Hal ini berarti konsumen kurang menyetujui kegiatan benefit 

positioning Malang Strudel. Beberapa faktor lainna adalah dimensi indirect benefit yang juga 

mendapat kategori cukup tinggi. Ketidak-puasan dan kurangnya perasaan suka (likeability) 

konsumen dapat dianalisis karena faktor produk oleh-oleh Malang Strudel yang sangat berbeda 

dari oleh-oleh lokal khas Malang.  
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Malang Strudel menawarkan produk strudel yang benar-benar berbeda dengan oleh-oleh 

lokal autentik khas Malang. Namun diposisikan sebagai “oleh-oleh khas Malang”. Sehingga 

masih ada preferensi konsumen mengenai oleh-oleh lokal Malang seperti keripik tempe, buah 

apel, aneka keripik buah dan lain sebagainya, yang tidak dipenuhi oleh Malang Strudel. 

Menurut Lobasenko (2017, hal. 69), sebuah produk yang benar-benar baru, sebelumnya tidak 

memiliki perbandingan di pasar dan konsumen belum akrab atau familiar dengannya. Karena 

belum adanya preferensi mengenai strudel sebagai oleh-oleh khas Malang dan konsumen belum 

akrab dengan inovasi tersebut, hal ini menjadikan preferensi konsumen masih tertuju pada oleh-

oleh lokal khas Malang yang telah ada jauh sebelum Malang Strudel berdiri. 

1.3.  Surrogate Positioning 

Berdasarkan hasil penelitian, surrogate positioning mendapat kategori nilai cukup tinggi. 

Dan pertanyaan mengenai endorser Teuku Wisnu, mendapat nilai rata-rata  sebesar 4,10 dan 

masuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan konsumen yang berdomisili di 

Malang belum terlalu menyetujui bahwa Teuku Wisnu menjadi endorser dari merek oleh-oleh 

khas Malang. Karena penggunaan endorser selebritis belum terlalu familiar bagi konsumen. Hal 

ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang asing dan bisa menjadi faktor kegagalan dalam produk 

baru yang ditawarkan pemasar (Calantone et al. dalam Trijp dan Kleef, 2008). Terlebih sosok 

Teuku Wisnu bukanlah selebriti yang berasal dari kota Malang. Ia merupakan sosok artis ibu 

kota yang memiliki darah Aceh (Viva, 2018). Padahal konsumen membutuhkan kedekatan 

secara proksimiti dengan endorser suatu merek (Shimp dalam Falsarella, Oliveira, dan Geraldi, 

2017, hal. 50).  

Selain itu, pertanyaan untuk mengukur dimensi user pada surrogate positioning  

mendapatkan nilai tinggi (4,62). Artinya terjadi kesesuaian antara user dengan target pasar yang 

diinginkan oleh Malang Strudel. Menurut Keller (2013), market segmentation menjadi salah 

satu perhatian penting dalam melakukan brand positioning. Dalam surrogate positioning 

Malang Strudel, merek Malang Strudel memposisikan mereknya untuk konsumen yang 

membutuhkan oleh-oleh khas Malang. Hal ini tercermin pada berbagai artikel di situs resmi 

Malang Strudel, tagline “Belum ke Malang Kalau Belum ke Malang Strudel”, jingle Malang 

Strudel, dan berbagai artikel pemberitaan lainnya. Dan pada praktiknya, target pasar Malang 

Strudel adalah konsumen yang membutuhkan oleh-oleh khas Malang. Kemudian pertanyaan 

ketiga yang mewakili surrogate positioning Malang Strudel adalah kesesuaiannya dengan 

situasi tertentu, dalam penelitian ini kesesuaian sebagai oleh-oleh khas Malang. Pertanyaan ini 

mendapat kategori nilai cukup tinggi yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 4,25. Hal ini berarti 

konsumen belum terlalu merasa bahwa Malang Strudel sesuai sebagai oleh-oleh khas Malang. 

Bisa dikarenakan kurangnya kesesuaian produk strudel – kuliner Austria – sebagai oleh-oleh 

khas Malang.  

Kepioniran Malang Strudel sebagai oleh-oleh khas Malang juga berkontribusi dalam 

surrogate positioning. Kepioniran mendapat nilai cukup tinggi, yaitu sebesar 4,06. Alpert dan 

Kamins (dalam Fuchs, 2008) menyatakan kepioniran yang dimaksud adalah merek tersebut 

merupakan merek yang pertama ada pada kategorinya. Hal ini berarti konsumen belum terlalu 

menyetujui bahwa Malang Strudel merupakan produk oleh-oleh khas Malang yang pertama kali 

ada dan dikategorikan produk baru. Dari sudut pandang konsumen, produk baru menjadi sesuatu 

yang di luar ekspektasi mereka dan di luar nilai-nilai mereka (Veryzer dalam Lobasenko, 2017). 
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Bisa saja mereka masih memiliki preferensi mengenai oleh-oleh lokal yang lebih autentik khas 

Malang. Seperti keripik tempe, buah apel, aneka keripik buah yang  dianggap pionir sebagai 

oleh-oleh Malang. 

1.4.  Persepsi Kognitif 

Temuan hasil bahwa konsumen memiliki persepsi kognitif yang positif mengenai brand 

positioning Malang Strudel didukung oleh temuan data bahwa brand positioning mendapat nilai 

rata-rata sebesar 4,38. Hal ini berarti konsumen menerima kegiatan brand positioning Malang 

Strudel. Merujuk pada pemaparan Schiffman dan Kanuk (2008), Kotler (2000) dan Keller 

(2013), beberapa aspek penting mengenai brand positioning adalah segmentasi pasar, 

kompetitior, titik paritas (point of parity), dan titik pembeda (point of difference). Dan 

keseluruhan aspek tersebut telah diterapkan Malang Strudel pada kegiatan brand positioning-

nya. Dan hal ini telah di bahas pada sub bab sebelumnya. Adanya keempat poin penting tersebut 

dapat memengaruhi persepi kognitif konsumen. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Malang 

Strudel memiliki beberapa titik pembeda (point of difference) yang memberikan keunikan 

tersendiri. 

Selain itu, berbagai usaha positioning melalui komunikasi pemasaran juga telah dilakukan 

oleh Malang Strudel untuk menciptakan berbagai asosiasi guna memengaruhi benak konsumen. 

Berbagai kegiatan komunikasi pemasaran tersebut diantaranya melalui advertising “Amazing 

Malang Amazing Strudel”, webseries “Malang Melintang Series”, event Malang Strudel 

Carnival dan berbagai strategi komunikasi pemasaran lain. Hal ini sejalan dengan pemaparan 

Hoyer dan MacInnis (dalam Hem dan Teslo, 2012, hal. 27) bahwa untuk memengaruhi asosiasi 

di benak konsumen, merek harus diekspos sebagai stimulus pemasaran, baik melalui atribut 

merek maupun dengan aspek komunikasi pemasaran. Kemudian, aspek kognitif juga 

dipengaruhi dari pengalaman langsung maupun tidak langsung konsumen dengan suatu produk 

(Hoyer dan MacInnis dalam Hem dan Teslo, 2012). Konsumen dalam penelitian ini juga telah 

disaring sebagai konsumen yang pernah membeli Malang Strudel. Artinya mereka telah 

memiliki pengalaman langsung mengenai Malang Strudel.  

1.5.  Persepsi Afektif 

Persepsi afektif melibatkan perasaan positif dan negatif konsumen. Pada pertanyaan 

pertama, mengenai perasaan positif yang dilihat melalui inovasi strudel sebagai oleh-oleh khas 

Malang mendapatkan persepsi positif, dengan nilai rata-rata 4,67. Hal ini menandakan bahwa 

konsumen mempersepsi positif bahwa  Malang Strudel merupakan inovasi dalam produk oleh-

oleh khas Malang. Karena dalam penilaian ini terdapat poin prejudice atau prasangka awal. 

Menurut Phantong dan Settanarong (2011), pada saat konsumen berprasangka, sangat mungkin 

ia gagal memahami sebuah merek. Dan hal ini cukup sulit untuk diubah, karena prasangka 

terjadi pada masa lampau. Jawaban dari pertanyaan mengenai prasangka ini mendapatkan 

persepsi yang netral, namun konsumen berada pada posisi cenderung ke setuju. Jawaban ini 

tentunya turut berkontribusi dalam temuan data pada persepi afektif. Kebaruan dalam oleh-oleh 

khas Malang yang dilakukan Malang Strudel juga akan memengaruhi ikatan emosional itu 

sendiri. Sangat mungkin produk baru tersebut belum menjadi preferensi bagi konsumen. 

Sedangkan preferensi yang terbentuk justru terjadi pada kali pertama konsumen memiliki 

“kontak” dengan produk baru tersebut (Lobasenko, 2017). Sehingga emosi konsumen belum 

terbentuk dengan baik. 
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1.6.  Persepsi Konatif 

Persepsi konatif mengenai brand positioning Malang Strudel mendapatkan persepsi netral 

yang cenderung ke arah positif. Hal ini menandakan bahwa konsumen masih memiliki perasaan 

ragu-ragu yang cukup besar namun masih memiliki kecenderungan untuk mempersepsi positif 

terkait brand positioning Malang Strudel. Hal ini dapat dikarenakan Malang Strudel merupakan 

pendatang baru di pasar oleh-oleh khas Malang. Ia juga menawarkan produk yang benar-benar 

berbeda dengan produk oleh-oleh lokal khas Malang, yaitu kue strudel. Terlebih strudel yang 

ditawarkan bukanlah makanan autentik yang berasal dari Malang, melainkan dari Austria. Hal 

ini memungkinkan adanya perasaan ragu dari konsumen. Terbukti dengan temuan data pada 

pertanyaan mengenai reactions mendapat kategori cukup tinggi, yaitu sebesar 4,16. Yang 

artinya konsumen memiliki persepsi netral yang cenderung positif.  

Komponen konatif menurut Agapito, Valle, dan Mendes (2013) berkaitan erat dengan 

loyalitas konsumen. Karena komponen konatif merupakan bentuk tindakan dan intensitas 

konsumen untuk kembali memilih suatu merek. Sehingga Malang Strudel perlu menjadi 

preferensi kuat bagi konsumen agar terbentuk loyalitas. Akan tetapi, menurut Lobasenko (2017, 

hal. 69), sebuah produk yang benar-benar baru, sebelumnya tidak memiliki perbandingan di 

pasar dan konsumen belum akrab atau familiar dengannya. Sangat mungkin responden dalam 

penelitian  ini merupakan konsumen yang kali pertama membeli Malang Strudel. Sehingga ia 

memberikan persepsi konatif yang negatif. Dan pada akhirnya jawaban tersebut berkontribusi 

dalam temuan data bahwa persepsi konatif konsumen mengenai brand positioning Malang 

Strudel masih netral namun cenderung ke positif.  

 

2. Pengaruh Parsial Brand Positioning (Attribute Positioning, Benefit Positioning, 

dan Surrogate Positioning) terhadap Masing-Masing Persepsi Konsumen 

(Persepsi Kognitif, Afektif dan Konatif) 

 2.1 Pengaruh Attribute Positioning, Benefit Positioning, dan Surrogate Positioning 

Terhadap Persepsi Kognitif 

 

Tabel 2.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Variabel X1 terhadap Y1 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .697a .485 .480 2.16245 .485 92.446 1 98 .000 

a. Predictors: (Constant), TotalX1_Attributes 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

 Attribute positioning memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi kognitif. 

Berdasarkan pada tabel 2.1, nilai R Square sebesar 0,485. Dan dari perhitungan koefisien 

determinasi, maka besar pengaruh tersebut sebesar 48,5%. Temuan ini dapat dijelaskan 

dengan adanya point of parity atau titik paritas yang banyak terdapat pada attribute 

positioning Malang Strudel. Berbagai titik paritas tersebut dapat dimiliki bersama dengan 
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kompetitor Malang Strudel. Titik paritas berguna agar suatu merek dianggap sah dan 

kredibel pada kategori produk yang ditawarkan (Kotler dan Keller,  2009, hal 295). Tingkat 

pengaruh yang sedang dapat disebabkan karena Malang Strudel termasuk dalam produk 

baru yang diposisikan sebagai oleh-oleh khas Malang. Menurut Carlsson dan Linanden 

(2012, hal. 19) mengatakan bahwa produk yang lebih inovatif tampak lebih sulit 

memengaruhi persepsi konsumen karena adanya titik-titik paritas. Yang bisa saja titik 

paritas tersebut belum memenuhi persepsi kognitif konsumen. Produk-produk baru yang 

belum memenuhi titik-titik paritas dalam persepsi kognitif konsumen akan berakhir dengan 

kesulitan konsumen memahami jenis produk apa yang ditawarkan dan tujuan apa yang akan 

dipenuhi produk tersebut. Terlebih, produk Malang Strudel yang ditawarkan sebagai oleh-

oleh khas Malang adalah kue strudel, yang benar-benar berbeda dari oleh-oleh khas Malang 

sebelumnya. Selain itu, persepsi kognitif dalam penelitian ini diukur dari pengalaman, 

pengetahuan, dan kepercayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen Malang Strudel 

telah memiliki persepsi kognitif yang berasal dari produk oleh-oleh sebelum Malang Strudel 

ada. Ketika Malang Strudel hadir, titik paritas yang ditawarkan belum berhasil sepenuhnya  

mempengaruhi persepsi kognitif konsumen.  

 

Tabel 2.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Variabel X2 terhadap Y1 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .754a .569 .564 1.97931 .569 129.319 1 98 .000 

a. Predictors: (Constant), TotalX2_Benefit 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

  

 Selanjutnya, benefit positioning juga memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi 

kognitif. Berdasarkan nilai koefisien determinasi pada tabel 2.2, besar pengaruh tersebut 

adalah sebesar 56,9%. Pengaruh ini menurut Sugiyono (2008) termasuk tinggi. Kemudian, 

tujuan dari benefit positioning sendiri adalah mengomunikasikan keuntungan dari 

penggunaan merek. Hal ini dapat memengaruhi persespi kognitif konsumen. Konsumen 

dapat dengan mudah mendapatkan maksud dari benefit positioning Malang Strudel. Karena 

berdasaran dari pengalaman mereka. Menurut Hoyer dan MacInnis (dalam Hem dan Teslo, 

2012), pembentukan persepsi kognitif dapat dipengaruhi oleh pengalaman langsung maupun 

imajinatif dengan mengelaborasinya dengan produk maupun pelayanan. Menjadi masuk 

akal mengasumsikan bahwa konsumen akan memiliki dasar penilaian yang lebih baik jika 

konsumen telah benar-benar mencobanya, atau paling tidak dapat membayangkan aspek 

positif dari membeli dan menggunakan produk tersebut. Terlebih konsumen dalam 

penelitian ini telah memiliki pengalaman langsung mengenai Malang Strudel, karena 

responden disaring menjadi mereka yang pernah membeli Malang Strudel.   

 Di sisi lain, bagi konsumen oleh-oleh merupakan suatu bentuk buah tangan, sesuatu 

yang diberikan (given), sebuah pemberian (gift), yang mana konsumen akan memikirkan 

kualitas didalamnya (Wilkins, 2011). Sehingga elemen kualitas produk, pengemasan, dan 

atribut lainnya menjadi sangat diperhatikan (Wilkins, 2011). Produk oleh-oleh merupakan 

sesuatu yang mampu mengingatkan konsumen mengenai suatu tempat (Vasheghani-

Farahani, Esfandiar, dan Tajzadeh-Namin, 2014). Dan kebutuhan tersebut terepresentasi 
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dengan baik pada atribut Malang Strudel yang memang menunjukkan bawa produknya 

adalah produk oleh-oleh khas Malang. Sehingga akan menambah manfaat yang didapatkan 

oleh konsumen. Misalnya dengan adanya tagline “Belum ke Malang kalau Belum ke 

Malang Strudel” maupun teks bertuliskan oleh-oleh khas Malang baik di gerainya atau di 

kemasan. Sehingga dengan adanya atribut tersebut, secara tidak langsung telah 

mengomunikasikan manfaat dari Malang Strudel sebagai oleh-oleh khas Malang. Atribut ini 

mendukung Malang Strudel sebagai merek yang solutif sebagai oleh-oleh khas Malang. 

Selain itu apabila dibandingkan dengan attributes postioning dengan pengaruh sebesar 

48,5%, benefit positioning memiliki pengaruh yang lebih kuat, yaitu sebesar 56,9%. 

Temuan hasil ini di dukung oleh pernyataan Fuchs (2008) dan McIntyre dan Richardson 

(n.d.) yang menyatakan benefit positioning memiliki pengaruh lebih efektif dibandingkan 

dengan attribute positioning. 

 

Tabel 2.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Variabel X3 terhadap Y1 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .782a .612 .608 1.87733 .612 154.688 1 98 .000 

a. Predictors: (Constant), TotalX3_Surrogate 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

 Selanjutnya, surrogate positioning memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi 

kognitif. Berdasarkan nilai R Square yang didapat pada tabel 2.3, dapat ditentukan besar 

pengaruh tersebut adalah 61,2%. Besarnya pengaruh tersebut masuk dalam kategori tinggi 

menurut Sugiyono (2008). Beberapa faktor yang mendukung tingginya pengaruh surrogate 

positioning ini adalah penggunaan endorser Teuku Wisnu dan Kadir Bachmid (@d_kadoor) 

melalui berbagai komunikasi pemasaran yang dilakukan Malang Strudel. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2009), “para selebriti dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh 

dalam menimbulkan minat atau tindakan yang berhubungan dengan pembelian atau 

penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang dipilih.” Pada poin endorser ini menjadi 

salah satu point of difference atau titik pembeda yang diunggulkan. Menurut Hem dan Teslo 

(2012), persepsi kognitif konsumen terbentuk karena dirinya dapat membedakan suatu 

produk dengan produk lainnya pada kategori yang sama. Matlin dalam (Hem dan Teslo, 

2012) berpendapat bahwa konsumen hanya dapat menyimpan sejumlah item terbatas dalam 

memori jangka pendeknya. Oleh karena itu kemampuan perusahaan melakukan strategi 

diferensiasi akan membangkitkan elaborasi kognitif konsumen. Penggunaan endorser 

Teuku Wisnu akan menjadi titik pembeda tersendiri bagi Malang Strudel. Dan hal ini 

menjadi salah satu strategi positioning yang diunggulkan oleh Malang Strudel. 
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 2.2 Pengaruh Attribute Positioning, Benefit Positioning dan Surrogate Positioning 

Terhadap Persepsi Afektif 
 

 Tabel 2.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Variabel X terhadap Y2 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

Variabel X1 terhadap Y2 

1 .185a .034 .024 2.07120 .034 3.457 1 98 .066 

Variabel X2  terhadap Y2 

1 .062a .004 -.006 2.10343 .004 .373 1 98 .543 

Variabel X3 terhadap Y2 

1 .152a .023 .013 2.08294 .023 2.317 1 98 .131 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

 Pada persepsi afektif, baik attribute positioning, benefit positioning dan surrogate 

positioning memiliki pengaruh namun sangat lemah. Hal ini terbukti, pada temuan hasil R 

Square pada tabel 2.4 dan penghitungan koefisien determinasi. Berdasarkan nilai koefisien 

determinasinya, pengaruh attribute positioning terhadap persepsi afektif sebesar 3,4%. 

Pengaruh benefit positioning terhadap persepsi afektif sebesar 0,4%. Sedangkan, pengaruh 

surrogate positioning terhadap persepsi afektif sebesar 2,3%. Salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya pengaruh ketiga bentuk brand positioning Malang Strudel 

terhadap persepsi afektif, adalah faktor prejudice atau prasangka yang menjadi salah satu 

tolok ukur dalam penelitian ini. Menurut Phantong dan Settanarong, (2011), “prejudice 

refer to faulty interpretation made previously, and such prejudice cannot be changed 

easily.” Prasangka merujuk pada kegagalan interpretasi yang telah terbentuk sebelumnya, 

dan sebagian besar prasangka tidak dapat diubah dengan mudah. Kemudian, ketika 

konsumen memproses pesan secara emosional dan independen dari struktur kognitifnya, 

persepsi konsumen akan cenderung konstan dan sulit berubah (Hoyer dan MacInnis dalam 

Hem dan Teslo, 2012).  

 Pernyataan ini yang mendukung lemahnya pengaruh secara parsial terhadap persepsi 

afektif. Sehingga persepsi afektif sangat sulit untuk diubah. Akan tetapi hasil temuan 

penelitian ini juga menunjukkan nilai berbeda apabila persepsi kognitif, afektif, dan konatif 

dihitung sebagai satu kesatuan variabel. Atau menurut Phanthong dan Settanarong (2011) 

persepsi sebagai mental konsep. Pembahasan ini akan dipaparkan lebih dalam pada poin 

selanjutnya mengenai pengaruh simultan ketiga variabel bebas terhadap persepsi konsumen. 

Selain itu, salah satu indikator dalam mengukur persepsi afektif yang digunakan dalam 

penelitian ini mengenai produk Malang Strudel sebagai inovasi. Dalam hal ini, Malang 

Strudel memposisikan strudel sebagai oleh-oleh khas Malang. Suatu kebaruan jenis produk 

oleh-oleh khas Malang. Menurut Lobasenko (2017, hal. 69), sebuah produk yang benar-

benar baru, belum familiar bagi konsumen. Sehingga produk tersebut belum menjadi 

preferensi konsumen. Karena preferensi seharusnya muncul karena dasar pengalaman 

lampau dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Bisa saja preferensi yang terbentuk justru 

terjadi pada kali pertama konsumen memiliki “kontak” dengan Malang Strudel.  
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 Kemudian, apabila pengaruh ketiga variabel bebas tersebut dibandingkan terhadap 

persepsi afektif, attribute positioning memiliki pengaruh paling besar. Yaitu 3,4%. Hal ini 

karena terdapat dimensi features attribute, berupa atribut-atribut tangible yang dapat dilihat 

secara fisik. Estetika visual berdampak terutama pada respons emosional konsumen 

terhadap suatu produk, dan dapat memiliki efek yang lebih besar (Sun, Sridhar, and 

O'Brien, 2009). Cornoldi dan McDaniel (dalam Hem dan Teslo, 2012) juga menyatakan 

bahwa konsumen lebih mudah membayangkan suatu gambaran jika konsepnya konkrit 

daripada abstrak. Konsep-konsep yang diukur pada attribute positioning banyak melibatkan 

aspek-aspek visual. Sementara pada benefit positioning dan surrogate positioning 

cenderung ke aspek non-visual yang justru lebih sulit untuk dipersepsi oleh konsumen. Hal 

inilah yang mendorong attribute positionining memiliki pengaruh yang sedikit lebih banyak 

terhadap persepsi afektif jika dibandingkan dengan benefit positioning dan surrogate 

positioning. 

 

2.3  Pengaruh Attribute Positioning, Benefit Positioning dan Surrogate Positioning 

Terhadap Persepsi Konatif 

 

Tabel 2.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Variabel X1 terhadap Y3 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .809a .655 .651 2.37326 .655 185.878 1 98 .000 

a. Predictors: (Constant), TotalX1_Attributes 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

  

 Pada persepsi konatif, variabel attribute positioning memberikan pengaruh sebesar 

65,5%. Berdasarkan tabel 2.5 nilai R Square attribute positioning terhadap pengaruh konatif 

sebesar 0,655 artinya berkorelasi dengan kuat (Sugiyono, 2008). Attribute positioning terdiri 

dari dimensi features attribute dan abstrack attributes. Menurut Wilkins (2011), konsumen 

akan mempetimbangkan elemen kualitas produk, pengemsan dan atribut pada suatu oleh-

oleh. Konsumen akan cenderung mencari produk yang layak sebagai sebuah oleh-oleh, 

karena menjadi pemberian untuk orang lain. Malang Strudel hadir sebagai sebuah kebaruan 

dalam oleh-oleh Kota Malang, yang juga menawarkan banyak inovasi dan nilai kualitas 

yang dijual. Terutama pada atributnya. Ia memberikan banyak keuntungan yang bisa 

mempengaruhi persepsi konatif tersebut.  

 Apabila dibandingkan dengan kompetitor oleh-oleh lokal, kemasan Malang Strudel 

jauh lebih inovatif. Contohnya, buah apel sebagai oleh-oleh lokal khas Malang, tidak 

memiliki kemasan tersendiri, bahkan tidak terdapat merek apapun yang tercantum pada 

buahnya. Keripik tempe, mayoritas dipasarkan dengan kemasan plastik yang diberi label 

stiker di bagian depannya. Sedangkan pada kemasan Malang Strudel tercantum logo 

perusahaannya, tagline, desain kemasan yang menampilkan stilasi tugu Malang, tulisan 

oleh-oleh khas Malang.  Dan juga terdapat logo Wonderful Indonesia, hasil kerjasama 

dengan kemenpar melalui keberhasilan komunikasi pemasarannya. Tidak berhenti di situ, 

Malang Strudel juga mencantumkan foto Teuku Wisnu di setiap kemasannya. Seperti yang 
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kita ketahui bahwa para selebriti dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam 

menimbulkan minat atau tindakan yang berhubungan dengan pembelian atau penggunaan 

barang yang dipilih konsumen (Schiffman dan Kanuk, 2009). Berbagai penerapan inilah 

yang semakin mendorong nilai prestise dalam kemasan Malang Strudel.  

 Adanya pengaruh attribute positioning terhadap persepsi konatif juga didukung oleh 

Coates dalam (Sun, Sridhar, dan O‟brien, 2009) yang mengatakan bahwa konsumen sering 

menilai produk berdasarkan keanggunan, fungsional, dan signifikansi sosial berdasarkan 

dari informasi secara visual. Menurut Coates, penilaian tersebut merujuk pada penerimaan 

konsumen terhadap atribut, yang akan mendorong kepuasan dari keinginan dan ekspektasi 

konsumen, daripada kebutuhan mereka . 

 Temuan ini pada akhirnya membuktikan bahwa konsumen, khususnya di Malang, 

lebih tertarik membeli Malang Strudel karena nilai-nilai prestise yang didapatkan pada 

atribut Malang Strudel. Dan tidak terlalu memperhatikan aspek autentiksitas produk yang 

asli dari Malang. Karena dalam konteks ini, konsumen Malang lebih membutuhkan oleh-

oleh sebagai pemberian (gift) yang ditujukan untuk orang lain. Sehingga aspek-aspek 

kualitas lebih diinginkan daripada autentiksitas kuliner Malang. Padahal salah satu 

keuntungan oleh-oleh, terutama produk kuliner  adalah dapat mencerminkan identitas 

budaya suatu daerah (Stajcic, 2013). Dan hal ini tidak terlalu menjadi konsern bagi 

konsumen Malang Strudel yang berdomisili di Malang. Atribut oleh-oleh lokal (buah apel, 

keripik tempe) yang memang autentik dari Malang belum memenuhi keinginan konsumen, 

misalnya keinginan akan kemasan yang unik. Sedangkan ekspektasi konsumen tersebut 

berhasil dipenuhi lewat attribute positioning Malang Strudel.  

 

Tabel 2.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Variabel X2 terhadap Y3 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .689a .475 .469 2.92738 .475 88.580 1 98 .000 

a. Predictors: (Constant), TotalX2_Benefit 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

 Variabel benefit positioning memberikan pengaruh sebesar 47,5% terhadap persepsi 

konatif. Pada tabel 2.6, nilai koefisien korelasinya sebesar 0,475 atau menurut Sugiyono 

(2008) memiliki korelasi cukup kuat. Salah satu faktor yang dapat dijelaskan, mengapa 

korelasi yang terjadi cukup kuat adalah penilaian konsumen terhadap direct benefit dan 

indirect benefit yang berbeda. Dimensi direct benefit mendapat kategori nilai tinggi dengan 

nilai rata-rata sebesar 4,36 dari penilaian konsumen. Direct benefit diukur dari pertanyaan 

apakah Malang Strudel menjadi solusi dari kebutuhan oleh-oleh khas Malang. Hasil 

penilaian konsumen pada pertanyaan tersebut dapat diinterpretasi bahwa konsumen setuju 

Malang Strudel merupakan solusi bagi kebutuhan oleh-oleh khas Malang.  

 Sedangkan, dimensi indirect benefit mendapat nilai rekapitulasi sebesar 4,24 dan 

masuk dalam kategori cukup tinggi. Dimensi ini mengukur kepuasan dan perasaan suka 

(likeability) konsumen Malang Strudel teradap positioning Malang Strudel sebagai oleh-

oleh khas Malang. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa konsumen belum terlalu puas dengan 

positioning Malang Strudel sebagai oleh-oleh khas Malang. Kepuasan konsumen dapat 
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dikaitkan dengan inovasi Malang Strudel dengan produk strudelnya. Bagi konsumen, 

produk strudel belum sepenuhnya memuaskan apabila diposisikan sebagai oleh-oleh khas 

Malang. Didukung pula hasil temuan pada pertanyaan mengenai jenis produk kue strudel 

yang ditawarkan oleh Malang Strudel sebagai produk oleh-oleh khas Malang mendapatkan 

kategori nilai cukup tinggi yaitu 4,29. Konsumen belum terlalu menyetujui strudel 

ditawarkan sebagai oleh-oleh khas Malang. Sebuah inovasi yang berbeda jauh dari produk 

oleh-oleh lokal Malang.  

 Menurut Chukhray (2012), konsumen suatu produk inovasi biasanya memiliki 

keterbatasan dalam mengindentifikasikan kebutuhan dan cara mengekspektasi kepuasan 

mereka. Konsumen merasa puas dengan ekspektasi mereka bahwa Malang Strudel adalah 

solusi dari kebutuhan oleh-oleh khas Malang (direct benefit). Akan tetapi mereka tidak 

terpuaskan dan belum memiliki likeability dengan Malang Strudel karena alasan produk 

strudel sebagai inovasi yang belum familiar sebagai oleh-oleh khas Malang. Terlebih kue 

strudel sangat jauh dari autentiksitas pada sebagai kuliner khas Malang.  

 Sehinga pada benefit positioning ini, konsumen mendapat manfaat Malang Strudel 

sebagai solusi dari kebutuhan oleh-oleh khas Malang. Namun mereka tidak mendapat 

manfaat autentiksitas kuliner Malang dari Malang Strudel. Yang seharusnya juga terdapat 

dalam suatu oleh-oleh, karena autentiksitas oleh-oleh menjadi sesuatu yang ingin dirasakan 

oleh konsumen (Molz, 2004, hal 65). Di sisi lain konsumen membutuhkan oleh-oleh khas 

Malang, namun mereka tidak mendapatkan autentiksitas kuliner tersebut. Hal ini yang 

membawa dilema pada diri konsumen dalam membentuk persepsi konatifnya. Persepsi 

konatif sendiri diukur berdasarkan reaksi, kebiasaan, dan intensitas konsumen terhadap 

Malang Strudel. Berdasarkan rekapitulasi pada tabel 1.1 persepsi konatif mendapat kategori 

nilai cukup tinggi yaitu sebesar 3,79. Hal ini menandakan bahwa konsumen memberikan 

persepsi yang netral namun cenderung ke arah positif.  

 

Tabel 2.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Variabel X3 terhadap Y3 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 1.000a 1.000 1.000 .00000 1.000 . 1 98 . 

a. Predictors: (Constant), TotalX3_Surrogate 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

 Kemudian variabel surrogate positioning memberikan pengaruh sebesar 100% atau 

terjadi korelasi sempurna antara variabel surrogate positioning terhadap persepsi konatif. 

Karena berdasarkan tabel 2.7, nilai R Square menunjukkan angka 1.000. Temuan hasil ini 

didukung oleh penelitian Azmat dan Lakhani (2012) yang menyatakan bahwa surrogate 

positioning memiliki respon persepsi positif tertinggi dibandingkan dengan jenis positioning 

lain, dalam penelitiannya dibandingkan dengan benefit positioning dan competitive 

positioning. Menurut Huitt dan Cain (2005), persepsi konatif merujuk pada keterkaitan 

dengan kognitif dan afektif.  Hal senada juga diungkapkan Cohen dan Chakravati (dalam 

Hem dan Teslo, 2012) bahwa kognitif dan afektif memberikan pengaruh terhadap konatif, 

baik secara independen maupun simultan. Sehingga keduanya turut andil mempengaruhi 

persepsi konatif. Mengingat temuan hasil pengaruh surrogate positoning terhadap persepsi 
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kognitif adalah tinggi (Sugiyono, 2008), dengan koefisien korelasi sebesar 0,612. Atau 

memberikan pengaruh sebesar 61,2%. Karena peran kognitif dan afektif turut membantu 

membentuk pengalaman seseorang dalam membentuk persepsi konatif (Mohanty, 2012). 

Persepsi konatif merupakan serangkaian pemikiran mengenai tindakan akan kemauan dan 

keinginan, dan dapat terbentuk oleh persepsi kognitif yang berperan membentuk 

pengalaman, pengetahuan dan persepsi afektif mengenai nilai, emosi, dan perasaan.  

 Kemudian, korelasi sempurna ini juga didukung oleh faktor penggunaan endorser 

Teuku Wisnu dalam surrogate positioning. Adanya endorser suatu merek oleh-oleh khas 

Malang merupakan suatu positioning baru bagi konsumen. Menurut Chukhray (2012), 

perusahaan yang melakukan sebuah aktivitas inovatif menjadikan produk secara sempurna 

dapat betemu dengan kebutuhan pasar yang sesungguhnya. Penggunaan Teuku Wisnu 

sebagai endorsement dapat dikategorikan sebagai point of difference atau titik pembeda 

yang unik dari Malang Strudel. Karena tidak dimiliki oleh kompetitor lain, baik oleh merek 

oleh-oleh lokal autentik khas Malang, maupun oleh-oleh kekinian yang dipopulerkan oleh 

selebriti lain. Kotler dan Keller (2009, hal. 295) menyatakan positioning harus memiliki 

keunikan dan titik pembeda yang berarti, agar memudahkan konsumen untuk 

mengasosiakan suatu merek  secara lebih kuat. Pernyataan ini juga didukung oleh 

Goldsmith et al. (dalam Falsarella, Oliveira, dan Geraldi, 2017) yang menyatakan  

endorsement dari selebriti akan semakin memberikan dampak positif seperti kemudah 

mencapai brand recall dan penerimaan pada benak konsumen. Selain itu, pada pelaksanaan 

komunikasi pemasarannya, Malang Strudel kerap menghadirkan Teuku Wisnu untuk 

menguatkan asosiasi konsumen. Goldsmith et al. (dalam Falsarella, Oliveira, dan Geraldi, 

2017) menyatakan penggunaan selebritis melalui komunikasi pemasaran, misalnya iklan, 

akan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada konsumen. Misalnya pada setiap iklan 

Malang Strudel, akan selalu dihadirkan foto Teuku Wisnu. Pada event Malang Strudel 

Carnival Teuku Wisnu turut hadir. Pada web series “Malang Melintang Series”, Teuku 

Wisnu ikut bermain peran. Malang Strudel juga menggaet Kadir Bachmid (@d_kadoor) 

untuk mengingatkan konsumen Malang. Strategi komunikasi pemasaran dengan menggaet 

Kadir Bachmid yang diterapkan Malang Strudel ini, dapat dikategorikan sebagai salah satu 

usaha menerapkan Local Consumer Culture Positioning. Kadir Bachmid adalah sosok 

selebritis yang berasal dari kota Malang. LCCP merupakan strategi yang mengasosiasikan 

merek dengan makna-makna budaya lokal yang merefleksikan identitas maupun norma 

lokal, yang digambarkan diproduksi secara lokal untuk masyarakat setempat. 

 Faktor lain yang mendukung alasan terjadi korelasi sempurna antara surrogate 

positioning dengan persepsi konatif adalah kesesuaian Malang Strudel dengan target 

pasarnya (user). Dan kesesuaian Malang Strudel sebagai produk oleh-oleh khas Malang 

(usage). Target pasar Malang Strudel dapat dianalisis adalah konsumen yang membutuhkan 

oleh-oleh khas Malang. Berdasarkan hasil temuan, kesesuaian Malang Strudel dengan target 

pasarnya yang mendapatkan kategori nilai tinggi dengan rata-rata sebesar 4,62. User 

berkaitan erat dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai 

proses membagi pasar potensial ke kelompok-kelompok konsumen unik yang terdiri dari 

target pasar (Schiffman dan Kanuk, 2008, hal 37). Malang Strudel memilih target pasarnya 

adalah konsumen yang memiliki kebutuhan akan oleh-oleh khas Malang. Mereka 

mengelompokkan konsumen ini menjadi kelompok yang unik, dengan mendefinisikan siapa 

user merek mereka. User Malang Strudel didefinisikan sebagai orang-orang yang memang 

telah berkunjung atau memang berasal dari Malang. Dan orang-orang di luar kelompok ini, 
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bukanlah mereka yang pernah datang ke Malang atau berdomisili di Malang. Pemaparan ini 

dapat dianalisis, salah satunya dari tagline Malang Strudel – Belum ke Malang kalau Belum 

ke Malang Strudel. Ketika konsumen dikelompokkan sebagai orang-orang yang 

membutuhkan Malang Strudel sebagai oleh-oleh khas Malang, maka mereka ingin goals 

dan objectives tersebut terpenuhi – sebagai user yang telah berkunjung ke Malang, dengan 

membawa oleh-oleh khas Malang. Karenanya, konsumen lebih mudah terpersuasi dengan 

pemikiran mengenai “apa yang bisa dilakukan suatu merek untuk dirinya”. Malang Strudel 

mampu menjawab goals dan objectives konsumen tersebut – ingin dikatakan telah 

berkunjung ke Malang –  dengan menawarkan produknya sebagai oleh-oleh khas Malang. 

Konsumen yang telah membeli Malang Strudel adalah mereka yang memenuhi syarat 

sebagai konsumen yang telah datang atau berasal dari Malang. Ketika hal tersebut 

terpenuhi, favorability akan tercipta. Karena merek berhasil membuat asosiasi dengan 

mengelompokkan konsumen dengan grup keanggotaan, peran, atau selfimage yang 

diinginkan konsumen, dan menjawab kebutuhan pada kelompok-kelompok tersebut (Fuchs, 

2008). Hal ini dapat terjadi karena surrogate positioning memiliki kecenderungan untuk 

memproduksi makna diri yang lebih relevan yang mendekati kebutuhan konsumen, dan 

karenanya memiliki kaitan kuat dengan perilaku atau konatif terhadap merek (Fuchs, 2008). 

Hal ini turut mendorong terciptanya korelasi sempurna antara surrogate positioning dengan 

persepsi konatif. Karena  goals dan objective konsumen pada kelompok user tersebut 

terpenuhi (Fuchs, 2008), sehingga mereka merasa puas dan berujung pada tindakan 

loyalitas, seperti keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu hal lagi dan lagi (Mohanty, 

2012). 

 Selanjutnya, dimensi usage sendiri juga memiliki kaitan dengan dimensi user. Bagi 

konsumen, oleh-oleh merupakan suatu bentuk buah tangan, sesuatu yang diberikan (given), 

sebuah pemberian (gift). Dengan adanya konsep gift ini, konsumen akan cenderung mencari 

produk yang layak sebagai sebuah oleh-oleh. Hal ini akan menjadi goals dan objective dari 

kelompok user. Dan Malang Strudel menawarkan pemenuhan kebutuhan gift oleh-oleh khas 

Malang. Kepuasan ini, pada dasarnya akan mendorong persepsi konatif konsumen semakin 

kuat untuk memilih Malang Strudel sebagai oleh-oleh dari Malang.   

 Faktor lain yang mendukung adanya korelasi sempurna antara pengaruh surrogate 

positioning dengan persepsi konatif adalah kepioniran Malang Strudel. Suatu merek 

didefinisikan sebagai perintis apabila merek tersebut merupakan merek pertama pada suatu 

tipe produk baru Rettie, Hilliar, dan Alpert (2002). Malang Strudel sendiri merupakan pionir 

produk oleh-oleh kekinian. Menurut Rettie, Hilliar, dan Alpert (2002), konsumen memiliki 

kemampuan untuk melakukan recall atau mengingat status pionir dari suatu brand. 

Kepioniran suatu brand secara umum dapat diingat (recall) yang lebih tinggi daripada 

merek lain. Pengkomunikasian status pionir tersebut dapat meningkatkan persepsi 

konsumen secara konatif maupun mendorong suatu pembelian, baik pada saat pengenalan 

produk atau tahun-tahun setelah produk dikenalkan (Rettie, Hilliar, dan Alpert, 2002). 

Temuan ini juga didukung oleh Alpert dan Kamins (dalam Rettie, Hilliar, dan Alpert, 2002) 

yang menyatakan bahwa konsumen memilki persepsi dan perilaku yang positif terhadap 

merek perintis. Karena merek pionir dapat dengan mudah diterima di ingatan. Konsumen 

juga lebih mudah menyadari (aware) terhadap merek-merek pionir. Dan apabila 

dibandingkan dengan kompetitor Malang Strudel, Malang Strudel merupakan perintis bisnis 

oleh-oleh kekinian baik di Malang maupun di Indonesia (Arthasalina, 2017, Viva, 2017). 
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Yang mana kepioniran ini menjadi poin pembeda dan salah satu keunggulan yang dimiliki 

Malang Strudel.  

 

3. Pengaruh Simultan Brand Positioning (Attribute Positioning, Benefit 

Positioning, dan Surrogate Positioning) terhadap Masing-Masing Persepsi 

Konsumen (Persepsi Kognitif, Afektif dan Konatif) 

 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 188,136. 

Sementara nilai F tabel ditentukan sebesar 2,70. Maka nilai F hitung, 188,136 > nilai F 

tabel, 2,70. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari attribute positioning (X1), benefit 

positioning (X2), dan surrogate positioning (X3) terhadap persepsi konsumen (Y) secara 

keseluruhan (mental konsep). 

Tabel 3.1 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4498.620 3 1499.540 188.136 .000b 

Residual 765.170 96 7.971   

Total 5263.790 99    

a. Dependent Variable: totally 

a. Predictors: (Constant), TotalX3_Surrogate, TotalX2_Benefit, TotalX1_Attributes 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

Namun, berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t yang telah dipaparkan 

pada tabel 3.2, hasilnya menunjukkan bahwa attribute positioning Malang Strudel tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen secara keseluruhan (mental 

konsep). Sedangkan, benefit positioning dan surrogate positioning secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan teradap persepsi konsumen secara keseluruhan (mental 

konsep).  

 

Tabel 3.2 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.253 1.530  7.353 .000 

TotalX1_Attributes .166 .112 .100 1.485 .141 

TotalX2_Benefit .443 .184 .131 2.408 .018 

TotalX3_Surrogate 1.353 .131 .746 10.349 .000 

a. Dependent Variable: totally 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

Attribute positioning merupakan atribut-atribut konkret dari merek yang 

diciptakan, yang bersifat paling objektif dan berkarakteristik tangible. Sedangkan 

abstract attributes merujuk pada karakteristik pseudo-pyshical,  merepresentasikan 

atribut yang intangible. Attribute positioning dalam penelitian ini diukur melalui jenis 
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produk, varian rasa, kemasan, logo, tagline, keunikan produk, kualitas dan keterandalan 

produk sebagai oleh-oleh khas Malang. Hal tersebut merupakan bagian dari point of 

parity atau titik paritas sebuah merek oleh-oleh. Kotler dan Keller (2009, hal 295) 

mendefinisikan titik paritas sebagai asosiasi-asosiasi yang tidak selalu unik untuk 

merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Titik paritas dapat disebut 

sebagai kemiripan suatu merek dengan merek yang lain. Hal ini penting agar konsumen 

menilai merek tersebut sah atau kredibel pada kategori produk atau jasa yang 

ditawarkan pemasar. Sebuah merek, melalui attributes positioning yang telah 

memenuhi titik paritas suatu kategori produk akan menimbulkan kepuasan ekspektasi di 

benak konsumen. Maka dengan kata lain konsumen telah puas dengan attribute 

postioning Malang Strudel karena telah memenuhi titik paritas sebagai merek oleh-oleh 

khas Malang. 

Adanya titik paritas tersebut, menjadikan pengaruh parsial dari X1 atau 

attributes positioning terhadap persepsi konsumen menjadi tidak signifikan. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 3.2, yang menunjukkan angka signifikansi attributes positioning 

adalah 0,141 yang lebih besar dari 0,05 (nilai α). Hal ini berbanding terbalik dengan 

poin pertama pembahasan yang menyatakan bahwa konsumen menyetujui dan 

menganggap attributes positioning Malang Strudel berhasil menempati posisi tersendiri 

diingatannya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa konsumen menyetujui atau 

menerima attributes positioning Malang Strudel telah memenuhi syarat sebagai produk 

oleh-oleh khas Malang. Namun pada dasarnya, attributes positioning tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen. Karena attributes positioning 

memiliki titik paritas yang sangat mungkin dimiliki oleh merek-merek pesaing.   

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3.2, benefit positioning secara parsial 

memiliki angka signifikansi 0,018. Angka ini lebih kecil dari 0,05 (nilai α). Artinya 

benefit positioning memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen secara 

keseluruhan. Dalam penelitian ini, benefit positioning diukur melalui pertanyaan apakah 

Malang Strudel merupakan solusi dari kebutuhan oleh-oleh bagi konsumen, perasaan 

puas dan perasaan suka atau likeability konsumen terhadap Malang Strudel.  

Dibandingkan dengan attributes postioning, benefit positioning memiliki 

pengaruh yang lebih kuat. Fuchs (2008) juga menyatakan bahwa benefit positioning 

memiliki pengaruh lebih efektif dibandingkan dengan attributes positioning. Kutipan 

dari McIntyre dan Richardson (n.d.) ”people buy benefits, not features – positioning is 

built around product and promise,” – juga turut mendukung temuan hasil mengenai 

benefit positioning ini. Hal ini dapat diinterpretasi karena benefit positioning merupakan 

positioning yang bertujuan untuk mengomunikasikan keuntungan dari penggunaan 

merek, membangun ikatan afektif antara konsumen dan merek dengan melibatkan 

emosi positif, pengalaman, atau pemenuhan diri konsumen (Fuchs, 2008).  Manfaat 

yang ditawarkan suatu merek melalui benefit positioning akan lebih relevan dalam 

membentuk preferensi konsumen daripada melalui attribute positioning (Leffkoff-

Hagius dan Mason, dalam Fuchs, 2008).  

Preferensi ini berkaitan erat dengan kepuasan dan perasaan suka (likeabilty) 

konsumen. Pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan oleh konsumen pada 

akhirnya akan membentuk preferensi tersendiri bagi diri konsumen (Fuchs, 2008). 

Kepuasan dan perasaan suka (likeability) konsumen Malang Strudel dalam penelitian ini 

diukur melalui pertanyaan pada dimensi indirect benefit. Dimensi ini berkaitan erat 
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dengan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen mengenai suatu merek. Dimensi ini 

mendapat nilai rekapitulasi sebesar 4,24 dan masuk dalam kategori cukup tinggi. 

Dengan kebutuhan akan oleh-oleh khas Malang yang berhasil terpenuhi oleh Malang 

Strudel, maka kepuasan dan perasaan suka (likeabilty) konsumen akan ikut terpenuhi. 

Sehingga, preferensi konsumen untuk memilih oleh-oleh khas Malang akan merujuk 

pada Malang Strudel. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benefit positioning memiliki pengaruh 

terhadap persepsi konsumen dan turut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Sair, et. al. (2014). Hasil penelitian Sair dan kawan-kawannya menyatakan bahwa 

strategi memposisikan merek melalui benefit positioning menghasilkan nilai signifikan 

lebih besar daripada strategi positioning melalui attribute positioning. Hal ini juga 

didukung oleh argumen (Ratneshwar et.al dalam Fuchs, 2008) bahwa  konsumen 

cenderung menilai suatu merek berdasarkan dari manfaat yang mereka harapkan.  

Kemudian, variabel X3 merupakan surrogate positioning. Surrogate positioning 

dirancang untuk membentuk asosisasi konsumen berkaitan dengan aspek-aspek 

eksternal dari sebuah merek semacam perbedaan asosiasi dari suatu merek dengan 

kompetitornya (Fuchs, 2008, dan Sair, et. al., 2014). Berdasarkan hasil uji t pada tabel 

3.2, surrogate positioning secara parsial memiliki angka signifikansi 0,000. Angka ini 

lebih kecil dari 0,05 (nilai α). Artinya surrogate positioning secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen secara keseluruhan. Hal ini turut 

didukung oleh penelitian Sair, et. al. (2014) yang menyatakan bahwa surrogate 

positioning memiliki pengaruh yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan benefit 

positioning dan attribute positioning. 

Hal ini dapat disebabkan oleh surrogate positioning yang berhasil dilakukan 

Malang Strudel melalui empat tolok ukur dalam penelitian ini. Yang pertama adalah 

personaliti atau penggunaan endorser Teuku Wisnu. Asosiasi eksternal yang ingin 

dilakukan Malang Strudel adalah melekatkan merek Malang Strudel dengan citra Teuku 

Wisnu sebagai salah satu selebriti Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari bisnis oleh-oleh 

kekinian di Indonesia yang kerap melakukan endorsement dengan artis-artis papan atas. 

Temuan ini juga memperkuat asumsi peneliti pada latar belakang, yang menyatakan 

bahwa bisnis oleh-oleh kekinian merupakan komodifikasi popularitas para selebritis. 

Hal ini juga didukung oleh pemaparan Schiffman dan Kanuk (2008, hal 301) bahwa 

“para selebriti dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam menimbulkan minat 

atau tindakan yang berhubungan dengan pembelian atau penggunaan barang-barang dan 

jasa-jasa yang dipilih.” Selain itu, berdasarkan hasil penelitian pada rekapitulasi 

surrogate positioning, pertanyaan mengenai endorser Teuku Wisnu, mendapat nilai 

rata-rata  sebesar 4,10 dan masuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebenarnya, konsumen yang berdomisili di Malang tidak terlalu menyetujui 

bahwa Teuku Wisnu menjadi endorser dari merek oleh-oleh khas Malang. Terlebih 

sosok Teuku Wisnu bukanlah selebriti yang berasal dari kota Malang. Hal ini dapat 

dianalisis bahwa konsumen di Malang membutuhkan kedekatan secara proksimiti 

dengan endorser merek oleh-oleh khas Malang. Shimp (dalam Falsarella, Oliveira, dan 

Geraldi, 2017, hal. 50) menyatakan bahwa poin similarity (termasuk didalamnya 

familiarity, proximity, dan affinity) menjadi aspek yang mendorong keefektifan 

selebritis sebagai endorser suatu merek.  
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Sehingga, untuk mendekatkan mereknya dengan konsumen Malang, Malang 

Strudel menggaet Kadir Bachmid atau selebriti Instagram kenamaan yang dikenal 

dengan akun @d_kadoor. Hal ini dilakukan pada komunikasi pemasaran Malang 

Strudel lewat web series drama komedi “Malang Melintang Series”. Peneliti melihat 

bahwa penggunaan selebritis Malang tersebut semakin digencarkan guna memengaruhi 

persepsi konsumen di Malang.  

Hal ini juga menjadi point of difference atau titik perbedaan dari merek Malang 

Strudel. Titik pembeda adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan 

konsumen dengan suatu merek, dinilai positif, dan diyakini tidak dapat ditemukan 

kesamaannya pada merek pesaing (Kotler dan Keller, 2009, hal. 295). Jika 

dibandingkan dengan beberapa kompetitor oleh-oleh kekinian di Malang, Malang 

Strudel merupakan merek yang berhasil menggaet artis lokal dari kota Malang yaitu 

Kadir Bachmid.  

Kemudian, yang menjadi titik pembeda lainnya adalah kepioniran Malang 

Strudel sebagai produk oleh-oleh khas Malang. Dalam hal ini peneliti menginterpretasi 

kepioniran dalam artian produk oleh-oleh kekinian yang pertama ada di Malang. Dan 

hal ini cukup disetujui oleh konsumen yang berdomisili di kota Malang. Alpert dan 

Kamins (dalam Rettie, Hilliar, dan Alpert, 2002) menyatakan bahwa konsumen memilki 

persepsi dan perilaku yang positif terhadap merek perintis. Karena merek pionir dapat 

dengan mudah diterima di ingatan. Konsumen juga lebih mudah menyadari (aware) 

terhadap merek-merek pionir. 

Maka dapat dianalisis titik pembeda yang diterapkan pada surrogate 

positioning inilah yang pada akhirnya memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi 

konsumen. Titik pembeda akan mengantarkan konsumen menuju ambang absolut. 

Ambang absolut merupakan titik terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi.  

Titik dimana seseorang dapat mengetahui perbedaan antara “ada sesuatu ” dan “tidak 

ada apa-apa” (Simamora, 2004, hal. 103). Agar mencapai ambang absolut dari 

konsumen yang sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari brand yang ditawarkan, 

perlu memperhatikan titik pembeda tersebut.  

Uji koefisien determinasi atau uji R berguna untuk melihat seberapa besar 

pengaruh variabel X terhadap Y. Uji R dapat dilakukan apabila pengambilan keputusan 

masing-masing variabel X pada uji F telah dipastikan memiliki pengaruh terhadap 

variabel Y.  

Tabel 3.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .924a .855 .850 2.823 

a. Predictors: (Constant), TotalX3_Surrogate, TotalX2_Benefit, 

TotalX1_Attributes 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Melalui Program SPSS Versi 23 

 

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.855. Hal 

ini berarti nilai koefsien determinasi pengaruh brand positioning Malang Strudel 
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terhadap persepsi konsumen sebesar 85%. Dan termasuk tinggi (Sugiyono, 2008). Salah 

satu alasan tingginya pengaruh brand positioning Malang Strudel adalah ada banyak 

titik pembeda yang berhasil dilakukan oleh Malang Strudel. Terutama pada surrogate 

positioning. Dengan didukung berbagai temuan mengenai pengaruh surrogate 

postioning secara parsial pada pembahasan sebelumnya. Titik-titik pembeda tersebut 

merupakan keunggulan yang menjadi strategi bagi Malang Strudel untuk memenangkan 

benak konsumennya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kottler (1999, hal. 408) bahwa 

“perusahaan mencoba untuk memantapkan suatu keunggulan bersaing yang diharapkan 

akan memikat sejumlah besar konsumen dalam sebuah segmentasi.” 

Adanya korelasi kuat antara pengaruh brand positioning dengan persepsi 

konsumen dapat dikarenakan adanya titik pembeda (point of difference). Kegiatan 

brand positioning ini tidak akan berarti tanpa adanya komunikasi pemasaran yang 

dilakukan Malang Strudel. Komunikasi pemasaran berperan besar untuk 

mengkomunikasi merek sebagai pembeda dengan produk yang saling bersaing. Citra 

yang dibangun melalui komunikasi pemasaran akan memisahkan satu merek dari yang 

lain dan memposisikan merek agar konsumen bersikap positif dan yakin dalam membeli 

produk tersebut (Fill & Jamieson, 2014). Dibandingkan dengan kompetitornya, Malang 

Strudel sangat gencar melakukan berbagai strategi komunikasi pemasaran guna 

memposisikan mereknya agar dapat diterima oleh konsumen di Malang.  

Berbagai kegiatan komunikasi pemasaran juga berperan menjadi stimuli untuk 

membantu keberhasilan brand positioning Malang Strudel mendapat posisi tersendiri di 

benak konsumen. Mengacu pada Solomon (2011), stimuli akan merupakan bagian dari 

proses persepsi. Hal ini juga didukung dengan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

Malang Strudel dengan mendekatkan mereknya agar lebih diterima konsumen di 

Malang. Sebagai contoh, Malang Strudel menggaet berbagai komunitas di Malang 

seperti Amazing Malang untuk bekerja sama membuat video promosi pariwisata 

Malang. Pada video promosi ini, Malang Strudel dapat mengomunikasikan benefit 

positioning dari produknya. Juga dapat mencantumkan attribute positioning seperti 

logo, produk strudel, maupun tagline, dan lain sebagainya. Selain itu, web series drama 

komedi “Malang Melintang Series” juga dilakukan dengan menggandeng artis lokal 

Malang, Kadir Bachmid. Dan memasukkan peran Teuku Wisnu juga sebagai bagian 

dari endorser (surrogate positioning). Tidak hanya pada web series, pada event Malang 

Strudel Carnival, Teuku Wisnu juga dihadirkan. Pada akhirnya, berbagai strategi 

komunikasi pemasaran ini melibatkan identitas-identitas budaya Malang, yang merujuk 

pada usaha local consumer culture positioning. LCCP dilakukan agar produknya 

menjadi mudah untuk diterima oleh konsumen khususnya di Malang.  
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