
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 238.452.952 orang dengan 

komposisi umur 0-14 Tahun 29.4% (pria: 35.635.790 orang dan wanita: 

34.416.854 orang), umur 15-64 Tahun 65.5% @ria: 78.097.767 orang dan wanita: 

78.147.909 orang) dan umur 65 Tahun keatas 5.1% (pria: 5.308.986 orang dan 

wanita: 6.845.646 orang) (The World Factbook, 2004). 

Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini menjadi pasar yang potensial 

untuk bermacam-macam jenis makanan. Salah satu jenis makanan yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah permen, karena pada saat ini 

konsumen mengkonsumsinya dengan bermacam-macam tujuan seperti; mengisi 

waktu luang, melepaskan stress, menghilangkan dahaga dan kantuk, sebagai obat 

untuk mengurangi sakit tenggorokan, menghilangkan bau mulut, memutihkan gigi 

dan lain-lain.Walaupun pada awalnya konsumsi permen hanya dilakukan pada 

saat-saat tertentu seperti pesta, lebaran dan bepergian namun sekarang kebiasaan 

mengkonsumsi permen menjadi kebiasaan sehari-hari. Konsumen permen juga 

bervariasi dari anak-anak hingga orang dewasa serta menjangkau semua kalangan 

baik kalangan bawah hingga atas. 

Hasil survey oleh AC Nielsen pada tahun 1999-2000 diperoleh data yang 

menunjukkan kondisi pemasaran permen di kota Jakarta. Dari data tersebut 

diketahui 3 merek permen rasa buah yang mendominasi pasar di Indonesia yaitu : 

Sugus, Station Rasa dan Tango. Merek Sugus menempati urutan pertama dalam 



persaingan ketat ini, walaupun Sugus mengalami fluktuasi penjualan pada saat 

dilakukan survey tetapi penjualan Sugus relatif stabil pada posisi atas. 

Untuk merek Station Rasa memperlihatkan strategi marketing yang 

digunakan manajemen perusahaan sangat tepat. Program launching penjualan 

Station Rasa yang dimulai pada bulan Mei-Juni 1999 mencatat penjualan paling 

kecil (0.7) namun secara bertahap perusahaan berhasil meningkatkan penjualan 

hingga pada bulan Maret-April 2000 sudah berada di posisi kedua (8.2). 

Tabel 1. Peringkat 10 Merek Perrnen yang Mencatat Volume Penjualan Permen 
Tertinggi di Kota Jakarta pada tahun 1999-2000. 

Keterangan : Sales Volwr,re adalah jumlah absolut dari unit (berat) untuk mrek atau item tellentu dnn item 
tersebut dijual ke koosumn dalamperiode yang sudah ditentukan 
Sales Volwne = Oper~irtg S~ock + PurcImes - Closing S~mk 
'MA 1999 : Maret - April 1999, MI: Mei - Juni, JA : Juli - Agustus, SO : S e p t e h r  - Oktokr 
ND : Novembw - D e s e h ~ .  JF2MX) : Januasi - Fe'muari 20W 

Survey Insight pada tahun 2002 untuk Ekuitas Merek permen yang ada di 

Indonesia, menganalisis dua komponen Kesadaran Merek yaitu Top of Mind 

Awareness dan Brand Recall. Hasil survey ini kemudian dianalisis dengan metode 

tabulasi data. Dari hasil survey mengenai Top of Mind Awareness ini diperoleh 

merek Sugus sebagai merek unggulan untuk kategori tersebut dan untuk kategori 

Bralad Recall juga dihasilkan merek Sugus sebagai merek yang paling diingat. 
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Gambar 2. Hasil Survey Brand Recall 



Pada survey Ekuitas Merek oleh Insight di atas, hanya menganalisis 

dimensi Kesadaran Merek seperti komponen Top of Mind Awareness dan Brand 

Recall Awareness padahal Aaker (1991) berpendapat bahwa ekuitas merek terdiri 

dari dimensi - dimensi ekuitas merek yaitu brand loyalty, brand awareness, 

brand association, perceived quality dan other proprietary brand assets. 

Kemudian untuk mencapai ekuitas merek yang kuat, dimensi ekuitas merek 

tersebut harus dikelola dan dikembangkan secara terus menerus oleh seluruh 

departemen baik pemasaran, human resources, produksi, penelitian dan 

pengembangan maupun manajemen puncak dari industri tersebut. 

Sedangkan pada penelitian ini akan menganalisis keempat dimensi Ekuitas 

Merek yaitu Perceived Quality, Loyalitas Merek, Kesadaran Merek dan Assosiasi 

Merek dan masing-masing komponennya sehingga diharapkan hasil penelitian 

akan lebih lengkap dan berbobot. 

Interbrand Group dalam Farquhar (1989) menilai ekuitas merek dalam 

tujuh kriteria yang berbeda yaitu market share and ranking, brand stability and 

track record, stability of product category, internationality, market trends, 

advertising and promotional support, and legal protection. Sedangkan survey 

SWA - MARS menurut pendapat Sujatmaka dalam Dewanto (2003) untuk 

melihat kekuatan suatu merek dapat dilihat dari 8 dimensi ekuitas merek yaitu top 

of mind brand, top of mind advertising, over all satisfaction, brand loyalty, brand 

used most ofen, brand perceived quality, best brand dan brand share. 

Bauran pemasaran dan dimensi ekuitas merek merupakan dua faktor yang 

menentukan kekuatan suatu merek. Apabila sebuah merek permen diproduksi dan 



diperlakukan sesuai langkah strategi pemasaran yang tepat akan menimbulkan 

kesadaran merek dalam benak konsumen. 

Petusahaan yang aktif dalam iklan atau promosi merek produknya, akan 

dapat meningkatkan assosiasi merek dalam fikiran konsumen dan dengan semakin 

kuat dan positifnya assosiasi-assosiasi merek tersebut akan membentuk kesan 

kualitas merek pada produk tersebut. Setelah kesan kualitas terbentuk maka 

konsumen akan mencoba membeli merek tersebut dan apabila setelah pembelian 

tersebut konsumen menjadi puas dengan kualitas merek produk maka konsumen 

akan melakukan pembelian ulang dan akhirnya diharapkan menjadi konsumen 

yang loyal. 

Dengan demikian informasi mengenai bauran pemasaran dan ekuitas 

merek akan menjadi sangat penting. Masalah berikutnya adalah sulitnya 

mengidentifikasi aktivitas bauran pemasaran dan dimensi ekuitas merek yang 

mempunyai kontribusi terbesar dalam membentuk ekuitas merek produk permen 

dan bagaimana kontribusi masing masing komponen terhadap kekuatan atau 

ekuitas merek permen. Dengan mengetahui informasi ini akan mempermudah 

perusahaan dalam merancang strategi perusahaan untuk meningkatkan ekuitas 

merek. 

Masalah akan dibatasi hanya pada merek permen yang dijual di Indonesia, 

yaitu merek-merek yang termasuk di dalam 4 jenis permen yang ada seperti 

permen keras, permen lunak, permen karet dan permen nirgula dan analisis 

ekuitas merek permen yang akan diamati berdasarkan persepsi dari konsumen di 

kota Bogor. 



1.2. Perurnusan Masalah 

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana kontribusi dimensi ekuitas merek dan aktivitas bauran pemasaran 

terhadap ekuitas merek permen di Bogor ? 

Berapa besar ekuitas merek permen di Bogor ? 

Strategi marketing apa yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

Ekuitas Merek permen ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menganalisis komponen - komponen yang mempengaruhi ekuitas merek, 

yang meliputi top of rnind brand, top of mind advertising, best brand, brand 

perceived quality, brand used nzost ofen, overall satisfaction, brand loyalty, 

brand share dan produk, harga, distribusi serta promosi. 

Mengukur ekuitas merek permen berdasarkan pada persepsi konsumen di kota 

Bogor. 

Merumuskan strategi marketing alternatif yang diperlukan oleh perusahaan 

permen dalam upaya meningkatkan ekuitas merek. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian terhadap ekuitas merek permen ini akan 

mempunyai manfaat bagi perusahaan dalam usahanya meningkatkan pasar 

permen dan penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada penulis berupa 

penambahan wawasan dan pengalaman praktis mengenai pemasaran, sesuai 

dengan teori yang telah diperoleh penulis sebelumnya. 




