
I. PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang 

 Sebagai negara maritim, Indonesia kaya akan hasil alam yang berasal dari 

laut. Perairan Indonesia memiliki berbagai jenis hewan serta tanaman laut. Salah 

satu tanaman laut yang tumbuh di perairan Indonesia adalah rumput laut (alga). 

Dengan kekayaan alam yang dimiliki, beberapa daerah di Indonesia telah 

membudidayakan rumput laut sebagai sumber pendapatan di daerah. Kualitas 

rumput laut yang dibudidaya disesuaikan dengan standar internasional serta 

spesifikasi yang sesuai dengan permintaan. 

 Di beberapa negara Timur dan kawasan Asia pasifik, rumput laut dijadikan 

sebagai bahan makanan karena memiliki kandungan gizi yang dapat menyehatkan 

tubuh begitu juga dengan Indonesia. Selain digunakan sebagai bahan makanan, 

rumput laut juga digunakan sebagai bahan untuk membuat agar kultur serta 

sumber untuk berbagai macam industri diantaranya industri kosmetik dan industri 

obat-obatan.  

 Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan rumput 

laut dalam bentuk bahan baku maupun produk hasil olahan yang memiliki nilai 

tambah. Salah satu produk yang dapat dihasilkan dari rumput laut olahan yaitu 

suplemen kesehatan dalam bentuk kapsul, tablet, cairan maupun bubuk. 

 Menurut Astawan (2007), konsumen pada masa ini lebih cenderung 

memilih makanan yang dapat membuat tubuh sehat sekaligus mengusir efek 

negatif dari penyakit. Makanan tersebut terdiri dari functional food, nutraceutical 

(suplemen makanan) dan natural health product. Dodd (2005) berpendapat bahwa 
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produk berbahan dasar natural dan organik akan tumbuh dengan cepat. Konsumen 

akan semakin sadar dengan bahan-bahan yang terkandung dalam produk yang 

akan dikonsumsinya. Isu kesehatan ini menjadi perhatian utama bagi setiap 

produsen makanan dan minuman. Richardson Centre for Functional Food and 

Nutraceuticals di Universitas Manitoba memperkirakan pendapatan ketiga jenis 

makanan tersebut mendatangkan pendapatan sekitar tujuh puluh miliar dollar 

Amerika per tahun dan diharapkan pertumbuhannya dapat mencapai tiga ratus 

miliar dollar Amerika dalam waktu lima tahun (Hawaleshka,  2005).  

Fenomena suplemen makanan (nutraceutical) melanda hampir seluruh 

dunia terutama Amerika, Australia, bahkan sampai ke Asia, termasuk Indonesia. 

Suplemen makanan menjadi salah satu alternatif konsumsi bagi masyarakat saat 

ini karena suplemen merupakan makanan yang mengandung zat-zat gizi dan non-

gizi yang berfungsi sebagai pelengkap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk 

menjaga agar tubuh tetap prima. Tuntutan kesibukan profesi masyarakat pada saat 

ini berdampak pada kebutuhan pemenuhan asupan gizi seimbang dan praktis. 

Selain itu, masyarakat perkotaan yang sibuk dan banyak mengalami stres 

ditambah lingkungan penuh polusi menimbulkan kebutuhan akan formula sebagai 

penawar racun yang terbentuk dalam tubuh (anti-oksidan). Kebutuhan inilah yang 

direspon oleh industri dengan memproduksi suplemen multivitamin, mineral dan 

asam amino, ditambah ekstrak tumbuhan yang dipercaya berkhasiat meningkatkan 

kesehatan. 

Di Indonesia, produk suplemen mulai masuk pada akhir tahun 1980 dan 

mulai populer sejak tahun 1990. Penggunaan suplemen makanan dan obat 

tradisional yang tepat dan sesuai standar yang berlaku perlu ditingkatkan sebagai 
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upaya peningkatan kesehatan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program 

Indonesia sehat 2010 mendatang. Gerakan Kembali ke Alam (Back to Nature) 

pada saat ini berdampak  pada upaya meminimalkan penggunaan obat berbahan 

sintetik beralih ke bahan alam atau fitofarmaka. Menurut WHO, saat ini tidak 

kurang dari 75 persen penduduk dunia mulai lebih banyak menggunakan obat-

obatan fitofarmaka yang disebut sebagai healing herbs (www.kompas.com).  

Pertumbuhan industri suplemen makanan di Indonesia setelah tahun 2007 

diperkirakan akan tumbuh 15 hingga 20 persen dalam waktu dua tahun ke depan 

(www.buyusa.gov). Angka pertumbuhan ini membuat Amerika Serikat sebagai 

pionir produk suplemen di Indonesia terus berusaha memasarkan produknya di 

pasar industri suplemen Indonesia. Pertumbuhan industri suplemen di Indonesia 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pertumbuhan Industri Suplemen di Indonesia 

US$ Millions 2003 2004 2005 
Total pasar 144 177 209 
Total produk lokal 30 36 43 
Total Ekspor 0 0 0 
Total Impor 114 141 166 
Impor produk dari Amerika Serikat 68 80 95 

Sumber : www.buyusa.gov  

Pada Mei 2003, harian The New York Times melaporkan bahwa 70 persen 

masyarakat Amerika mengkonsumsi suplemen makanan. Sementara itu, majalah 

Nutraceutical edisi Mei-Juni 2002 menyampaikan data bahwa total konsumsi 

suplemen makanan di seluruh dunia pada tahun 2001 diperkirakan 50,6 miliar 

dolar AS. Hal ini mendorong pertumbuhan industri yang cepat di sektor ini, 

sehingga dapat dipahami kalau beberapa industri farmasi justru mengandalkan 

produk suplemen makanan sebagai tulang punggung usahanya. Sampai akhir 

April 2003 tak kurang dari 3.742 jenis dan merek suplemen makanan terdaftar di 
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Badan POM. 1.087 di antaranya merupakan produk lokal, 2.653 produk impor, 

dan dua di antaranya merupakan produk lisensi. 

Saat ini, di lingkungan masyarakat muncul persepsi bahwa mengkonsumsi 

suplemen makanan merupakan keharusan karena menimbulkan rasa lebih sehat 

pada individu. Karena tingginya minat masyarakat terhadap suplemen, industri 

suplemen makanan berkembang semakin pesat ditambah dengan gencarnya iklan 

suplemen makanan. 

 Salah satu produk olahan rumput laut yang dihasilkan oleh industri obat-

obatan adalah kapsul rumput laut Jao Nori yang berasal dari rumput laut 

eucheuma cottoni. Kandungan karagenan yang terdapat pada tiap butir kapsul 

rumput laut Jao-Nori bekerja menyerap segala jenis racun yang ada di dalam 

darah kemudian membuang racun tersebut bersama-sama dengan feses (kotoran). 

Kapsul rumput laut Jao Nori merupakan salah satu jenis suplemen makanan 

natural karena berasal dari organisme tumbuhan laut yaitu rumput laut.  

Maraknya industri farmasi dalam memproduksi suplemen makanan 

disertai dengan munculnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi suplemen 

sebagai tambahan zat gizi, membuat pemasar gencar mempromosikan produknya. 

Salah satu usaha pemasar dalam memperkenalkan produknya adalah melalui 

belanja iklan. Agresif serta intensifnya iklan suplemen yang ditayangkan oleh para 

pemasar serta promosi yang dilakukan, memberikan kontribusi yang besar 

sehingga keberadaaan suplemen dapat diterima oleh konsumen 

(www.tradetoindonesia.blogspot.com). Sifat brand equity yang dinamis akibat 

perubahan kinerja merek, perilaku konsumen serta struktur persaingan yang 

terjadi memicu para produsen suplemen untuk meningkatkan dan memperkuat 



 5

brand equity produk suplemennya di mata konsumen. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai elemen-elemen brand equity sangat diperlukan terutama 

untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memperkuat dan meningkatkan 

eksistensi merek khususnya untuk produk baru agar dapat membangkitkan 

kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi produk suplemen. 

Iklan suplemen makanan yang ditayangkan, diharapkan dapat memberikan 

informasi fungsi dan kualitas yang sesuai dengan dengan fakta yang terkandung di 

dalam produk tersebut. Pengaruh iklan produk suplemen yang menarik yang 

diklaim dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit dapat menimbulkan 

kerancuan bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Suplemen Makanan Nomor 

HK.00.063.02360 yang diterbitkan pada tahun 1996 mengatur pembatasan 

suplemen makanan, batasan kadar vitamin, mineral dan asam amino, bahan 

tambahan makanan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam suplemen 

makanan, persyaratan higienis dan keamanan, persyaratan kemasan, pelabelan 

serta periklanan dan promosi (www.kompas.com, 2003). Surat keputusan 

dikeluarkan karena tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat Indonesia relatif 

lebih rendah dibanding dengan masyarakat di negara maju sehingga pemerintah 

perlu mengawasi dan meregistrasi suplemen makanan yang beredar melalui Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). 

 

I. 2. Perumusan Masalah 

 Konsumsi konsumen terhadap produk suplemen makanan sangat  

dipengaruhi oleh produsen atau pemasar melalui iklan. Suplemen Jao Nori 
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merupakan produk baru yang diluncurkan oleh PT Semar Enampuluh Berdikari. 

Pemasaran melalui iklan sangat diperlukan agar produk dapat dikenal oleh 

masyarakat. Selain itu, sebagai produk yang baru masuk dalam persaingan 

industri suplemen makanan maka perlu diketahui brand equity (ekuitas merek) 

dari produk tersebut.  

 Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana brand equity yaitu brand awareness, brand association, 

perceived quality dan brand loyalty produk suplemen Jao Nori yang ada di 

pasar dibandingkan dengan produk pesaingnya?  

2. Apakah iklan produk suplemen Jao Nori cukup efektif dalam mencapai 

tujuan komunikasi iklan tersebut? 

3. Bagaimana rekomendasi strategi pembentukan brand equity dan strategi 

untuk menciptakan iklan yang efektif bagi perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis brand equity yaitu brand awareness, brand association, 

perceived quality dan brand loyalty produk suplemen suplemen Jao Nori 

yang ada di pasar dibandingkan dengan produk pesaingnya.  

2. Menganalisis efektivitas iklan produk suplemen Jao Nori terhadap 

pencapaian tujuan komunikasi iklan tersebut. 
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3. Merumuskan rekomendasi strategi pembentukan brand equity dan strategi 

untuk menciptakan iklan yang efektif bagi perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang diharapkan yaitu : 

a. Bagi perusahaan : Sebagai salah satu informasi dan pertimbangan dalam 

merancang strategi periklanan dan mengetahui brand equity produk baru yang 

dipasarkan. 

b. Bagi penulis : Sebagai sarana pengembangan wawasan dalam menganalisa 

permasalahan yang ada. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal yaitu pada brand awareness, 

brand loyalty, brand association, perceived quality dan efektivitas iklan. Produk 

suplemen yang akan dijadikan sebagai pembanding hanya dibatasi pada tiga 

produk suplemen. Iklan produk suplemen yang diamati hanya sebatas iklan di 

media televisi saja. Responden penelitian merupakan responden pria dan wanita 

berusia di atas 17 tahun baik responden yang pernah maupun belum pernah 

mengkonsumsi suplemen Jao Nori dan responden yang pernah mengkonsumsi 

suplemen merek lain selain Jao Nori.  
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