
1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

 Pemasaran merupakan elemen penting yang mampu meningkatkan 

kompetitif suatu merek di pasar persaingan. Namun pemasaran suatu produk 

makanan dan minuman di era yang serba maju seperti sekarang ini mulai 

menghadapi banyak tantangan, khususnya pemasaran produk minuman isotonik. 

Vel dan Sharman (2010) mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam 

proses pemasaran adalah adanya perubahan kondisi pasar, perkembangan produk 

substitusi yang semakin banyak dan tidak adanya kesempatan untuk membuat 

sesuatu yang berbeda. Selain itu, Vila-Lopez dan Rodriguez-Molina (2013) 

mengemukakan bahwa konsumen dianggap telah banyak menerima informasi 

dalam bentuk media komunikasi konvensional sehingga pada akhirnya konsumen 

menjadi semakin sulit untuk menerima iklan. Berdasarkan pada sudut pandang 

untuk membentuk hubungan pemasaran, para pemasar harus mampu mencari 

langkah baru dan inovatif dalam menciptakan hubungan jangka panjang dan 

ikatan yang saling menguntungkan dengan aset yang paling penting yaitu 

konsumen (Mitchell dan Orwig 2002). 

 Hubungan dapat terbentuk melalui komunikasi yang berupa aktivitas 

manusia berkaitan dengan banyak orang (Kotler dan Keller 2012). Konsumen 

dinilai telah menerima komunikasi pemasaran merek apabila telah mengetahui 

kelebihan dari produk yang bermerek tersebut sehingga mereka membeli produk 

dengan merek tersebut (Wernerfelt 1996). Beberapa peneliti setuju bahwa 

komunikasi merupakan aspek fundamental dalam mengembangkan hubungan 

(Andersen 2001). Aktivasi merek mampu meningkatkan komunikasi terhadap 

konsumen dengan cara yang lebih baik dan tentunya komunikasi yang terbentuk 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan juga dapat memposisikan merek 

pada posisi tertentu sesuai kemauan perusahaan (Liembawati et al. 2014). Even 

merupakan salah satu bentuk aktivasi merek. 

 Hubungan antara merek dengan target pasar akan semakin dalam apabila 

merek menjadi bagian dari momen relevan secara personal di kehidupan 

konsumen melalui even dan pengalaman (Kotler dan Keller 2012). Strategi 

komunikasi merek yang tepat bagi perusahaan dalam mengkomunikasikan 

informasi penting yang dimiliki suatu merek ialah even (Piesiewicz 2010). Even 

sering kali digunakan untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk 

berhubungan langsung dengan merek suatu produk sehingga secara intensif 

mampu membentuk hubungan khusus yang diharapkan membuat konsumen 

menjadi bagian dari merek itu sendiri (Wenats et al. 2012). Even adalah pilihan 

terbaik yang sering dilakukan para pemasar untuk memberikan dan 

mengkomunikasikan pengalaman terbaik yang dimiliki dari suatu merek kepada 

para konsumen (Johnson 2008).  

 Banyaknya berbagai macam merek minuman yang bermunculan di pasar 

semakin meningkatkan persaingan bisnis industri minuman di Indonesia. 

Persaingan yang dihadapi Pocari Sweat tidak hanya dari merek minuman isotonik 

lainnya tetapi juga dari merek minuman lainnya seperti minuman teh, berenergi 

dan lain-lain yang turut meramaikan persaingan di industri minuman Indonesia. 
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Peningkatan jumlah merek minuman di Indonesia menyebabkan bertambahnya 

alternatif bagi konsumen untuk memilih merek minuman yang akan mereka 

konsumsi. Hal ini memberikan dampak bagi penjualan minuman isotonik 

bermerek Pocari Sweat. Guna memenangkan persaingan ini maka Pocari Sweat 

melaksanakan aktivasi merek berupa even yang bertemakan kesehatan sebagai 

salah satu strategi komunikasi pemasarannya pada beberapa kota di Indonesia. 

Even ini dilaksanakan di hari Minggu pagi dan berjudul “Keluarga Sehat Pocari 

Sweat”. 

 
Gambar 1 Pertumbuhan minuman ringan di Indonesia (EI 2013) 

  

 Even “Keluarga Sehat Pocari Sweat” ini dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada konsumen agar dapat berhubungan langsung dengan merek 

Pocari Sweat dan mendorong konsumen untuk menjadi puas dan percaya terhadap 

merek tersebut yang berujung kepada pembentukan loyalitas merek. Even ini 

diharapkan mampu mengedukasi konsumen mengenai manfaat merek Pocari 

Sweat yang menjadi target penelitian ini serta meningkatkan pengetahuan 

konsumen mengenai Pocari Sweat. Tema utama event ini ialah mengajak 

masyarakat untuk bergerak dan berolahraga serta memahami pentingnya cairan 

tubuh untuk menunjang segala aktivitas sehari-hari khususnya olahraga. Even ini 

diisi dengan acara senam aerobik bersama dan penjualan Pocari Sweat yang 

digabungkan dengan kupon untuk mengikuti permainan seru berhadiah dan kupon 

pengundian doorprize. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan peran even 

“Keluarga Sehat Pocari Sweat” yang merupakan bentuk aktivasi merek Pocari 

Sweat berupa even  terhadap kepuasan, kepercayaan merek dan loyalitas merek. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Aktivasi merek berupa even yang dilakukan oleh Pocari Sweat diharapkan 

mampu memperkuat hubungan fungsional berupa kepuasan konsumen terhadap 

Pocari Sweat dan hubungan personal yaitu kepercayaan yang berujung kepada 

loyalitas konsumen kepada Pocari Sweat. Pocari Sweat melalui even ini berusaha 

menempatkan merek mereka pada posisi yang tepat dan kuat, agar hubungan 

antara pikiran pelanggan dengan merek tersebut tetap terjalin (Erdogmus dan 

Turan 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh aktivasi merek melalui even terhadap kepercayaan 

merek?
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2. Bagaimana pengaruh kepuasan setelah mengikuti even terhadap 

kepercayaan merek? 

3. Bagaimana pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek? 

 

 

Tujuan Penelitian 
 

 Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh aktivasi merek melalui even terhadap kepercayaan 

merek 

2. Mengetahui pengaruh kepuasan setelah mengikuti even terhadap 

kepercayaan merek 

3. Mengetahui pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek 

 

 

Manfaat Penelitian 

  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

referensi pengetahuan mengenai pengaruh aktivasi merek berupa even dan 

kepuasan setelah mengikuti even terhadap peningkatan kepercayaan merek yang 

berujung kepada bertambahnya loyalitas merek. 

 
 

Ruang Lingkup 

  

 Penelitian ini dilakukan di lima kota yang merupakan tempat 

berlangsungnya even Pocari Sweat yaitu kota Lampung, Padang, Cirebon, 

Bandung dan Purwokerto. Responden merupakan konsumen yang mengikuti even 

Pocari Sweat. Penelitian ini hanya terbatas kepada identifikasi aktivasi merek 

berupa even dan kepuasan setelah mengikuti even terhadap kepercayaan merek 

yang berimplikasi kepada loyalitas merek. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Perilaku Konsumen 

  

 Perilaku konsumen menurut Engel et al. (1993) adalah segala aktivitas 

langsung yang terlibat dalam memperoleh, mengkonsumsi dan menghabiskan 

suatu produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mengawali 

dan mengikuti aktivitas ini. Hawkins dan Mothersbaugh (2010) menjelaskan 

bahwa perilaku konsumen merupakan kajian mengenai individual, grup atau 

organisasi dan proses yang mereka lakukan dalam memilih, menjamin, 

menggunakan dan menghabiskan suatu produk, jasa, pengalaman atau ide untuk 

memuaskan kebutuhan. Menurut Sumarwan (2011), riset perilaku konsumen 

terdiri atas tiga perpektif yaitu: 
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