
I. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan berkembangnya peradaban suatu bangsa, kebutuhan 

manusia akan suatu produk menjadi semakin beragam. Hal inilah yang 

mendorong munculnya berbagai perusahaan di suatu negara. Perusahaan-

perusahaan itu didirikan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan manusia. 

Fenomena ini terjadi pula di Indonesia. Saat ini, dengan mudah ditemui 

bermacam-macam merek produk di pasaran yang bersedia melayani kebutuhan 

para konsumen. Konsumen dapat menemukan merek produk yang diinginkannya 

baik di grosir maupun pengecer.  

Banyaknya perusahaan yang berusaha mendapatkan hati konsumen 

menyebabkan merek menjadi bagian penting dalam kehidupan konsumen. 

Pentingnya merek bagi konsumen adalah untuk mengurangi risiko terutama pada 

produk-produk yang berhubungan dengan kecantikan, kesehatan, dan keamanan 

(Rangkuti, 2002). Konsumen yang memiliki persepsi yang positif mengenai suatu 

merek tertentu akan secara konsisten membeli merek tersebut untuk 

meminimalisir risiko. Konsumen akan berpikir rasional untuk menghindari risiko 

yang mungkin timbul jika konsumen tidak membeli dan menggunakan merek 

produk yang sesuai dengan dirinya.  

Unilever merupakan salah satu contoh perusahaan yang berhasil dalam 

melakukan pengelolaan produknya. Unilever memproduksi hampir 400 merek 

produk di dunia. Tidak hanya itu, Unilever juga termasuk salah satu perusahaan 

multinasional tertua di Indonesia yang didirikan sejak 76 tahun yang lalu dengan 

bidang usahanya sebagian besar bergerak di industri toiletris serta makanan dan 
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minuman (food and beverages). Perusahaan multinasional ini menjadi perusahaan 

besar dan berkembang karena didukung oleh tim riset dan pengembangan 

(Research and Development) yang bekerja dengan baik dan selalu mengeluarkan 

inovasi produk serta merek baru untuk menjangkau target pasar perusahaan. 

Inovasi produk dan merek baru tersebut digunakan Unilever untuk menghalangi 

para pesaingnya dalam rangka memenangkan kompetisi pasar 

(www.unilever.com, 2007).  

Lux merupakan salah satu merek produk keluaran Unilever yang mampu 

bertahan di tengah persaingan merek sabun yang semakin ketat. Lux yang 

termasuk merek pada  kategori produk perawatan diri (personal care product) ini 

telah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan Lux 

mendapatkan pangsa merek (brand share) terbesar dibandingkan dengan merek 

sabun lain dalam kategori sabun cair. Sebaliknya, dalam kategori sabun padat, 

Lux menduduki peringkat kedua setelah Lifebuoy. Berikut merupakan pangsa 

merek beberapa merek sabun.  

 
Tabel 1. Nilai Pangsa Merek Beberapa Merek Sabun Tahun 2006 

Merek Sabun Brand Share Merek Sabun Brand Share 
Cair (%) Padat (%) 

Lux Shower Cream 39,6 Lifebuoy 48,4 
Lifebuoy 31,6 Lux 25,1 
Biore 10,3 GIV 6,8 
Dove Body Wash 2,9 Nuvo 8,3 
Nuvo 2,5 Shinzui n.a 
Dettol n.a Dove Body Wash n.a 
Citra Shower Cream n.a Dettol n.a 

Sumber: Riset Swa, Mars, Nielsen Media Research dalam Palupi (2006) 

 

Munculnya pesaing-pesaing baru dalam industri personal care 

mengharuskan Unilever meningkatkan kekuatan merek Lux. Dengan merek yang 
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kuat akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Misalnya, 

menumbuhkan loyalitas konsumen, konsumen tidak terlalu rentan terhadap 

perubahan harga ataupun perubahan atribut produk, meningkatkan efektivitas 

komunikasi pemasaran, dan peluang bagi perusahaan untuk melakukan perluasan 

merek. Merek yang kuat juga dicerminkan dengan kemampuan merek tersebut 

untuk  membedakan dirinya dengan merek lain sehingga konsumen lebih mudah 

menggingatnya.  

Selain munculnya pesaing-pesaing baru di bisnis personal care, sejak 

pertengahan tahun 2005 Unilever mulai mengubah positioning Lux. Perusahaan 

ingin membedakan Lux sebagai sabun untuk para wanita dan ingin 

menyampaikan pesan bahwa setiap wanita memiliki kecantikan yang berbeda-

beda. Sebelumnya persepsi yang dibangun Lux di benak konsumen adalah sabun 

kecantikan para bintang dan hal ini dianggap berhasil karena merek Lux mampu 

bertahan selama 68 tahun.  

Perubahan posisi Lux dibenak konsumen sangat berisiko karena 

dikhawatirkan konsumen salah memposisikan Lux sehingga posisi Lux dapat 

digantikan dengan merek sabun lain. Kesalahan memposisikan ini memungkinkan 

timbulnya peralihan merek Lux ke merek lain karena konsumen menganggap 

merek Lux tidak lagi mampu mencerminkan citra diri konsumennya. Untuk 

menghindari risiko kegagalan tersebut dan semakin meningkatkan posisi Lux 

maka Lux harus diposisikan sesuai dengan kepribadian pemakainya.  

Merek pula harus mampu membuat konsumen merasa lebih nyaman, 

bergaya, bahkan bergengsi. Dengan kata lain, konsumen akan merasa sisi 

emosional meningkat jika menggunakan merek produk tertentu. Hal inilah yang 
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menyebabkan sebuah merek akan bertahan lama dan menyentuh emosi dari 

konsumennya (Palupi, 2006). Tambahan pula, merek yang memiliki kedekatan 

dengan konsumen akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. 

Merek merupakan investasi masa depan, apabila merek mampu menjaga 

kelangsungan hidupnya maka perusahaan pun akan mendapatkan tingkat 

pengembalian yang tinggi dari investasi merek tersebut.   

Untuk mengarahkan sikap konsumen terhadap suatu merek maka perlu 

dibentuk suatu kepribadian merek (brand personality). Dengan adanya 

kepribadian merek yang sesuai dengan kepribadian konsumennya maka akan 

menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk tetap mengkonsumsi 

produk tersebut. Kepribadian merek merupakan kumpulan karakteristik manusia 

yang dikaitkan terhadap sebuah merek seperti kehangatan, perhatian, seks, umur, 

bahkan status sosial (Aaker, 1997). Brand personality dibentuk berdasarkan 

asosiasi dan persepsi konsumen atas merek yang bersangkutan baik itu asosiasi 

yang timbul karena faktor keterhubungan dengan produk (related to the product) 

maupun faktor lain yang tidak berhubungan dengan produk (unrelated to the 

product). Oleh sebab itu, dibutuhkan alat komunikasi pemasaran yang dapat 

membantu  menciptakan kepribadian merek.  

Salah satu aktivitas komunikasi pemasaran yang sering digunakan oleh 

perusahaan adalah periklanan. Iklan berfungsi alat untuk menginformasikan, 

membujuk, dan menginggatkan konsumen akan keberadaan suatu merek produk 

sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Iklan 

juga dapat digunakan untuk membangun positioning produk, mengubah sikap 

konsumen, atau mendorong konsumen untuk bertindak (Kotler, 2000).  Dengan 
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demikian, iklan mampu memberikan kontribusi dalam pembentukan kepribadian 

merek Lux. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 Persaingan antara merek semakin ketat dan terbuka. Kompetisi ini 

menimbulkan kesempatan bagi konsumen untuk memilih merek produk yang 

diinginkan dan merek produk yang sesuai dengan dirinya. Para pesaing berusaha 

pula memperebutkan tempat di hati konsumen. Oleh sebab itu, untuk menciptakan 

merek yang mampu bertahan adalah dengan cara membuat merek dekat secara 

emosional dengan  konsumen. Konsumen akan lebih loyal dengan suatu produk 

jika merek produk tersebut mencerminkan kepribadiannya diri konsumen. 

Pengaruh iklan turut andil pula dalam proses penciptaaan kedekatan emosional 

dengan konsumen dan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. 

Sebagai salah satu komponen dari promosi, iklan diharapkan mampu memberikan 

informasi dan menciptakan kepribadian merek Lux.   

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik para pengguna sabun Lux? 

2. Bagaimana tingkat kesadaran konsumen mengenai iklan (advertising 

awareness) Lux? 

3. Bagaimana kepribadian merek Lux yang terbentuk dari pengaruh tayangan 

iklan televisi tersebut? 

4. Bagaimana rekomendasi strategi periklanan bagi perusahaan untuk 

membangun merek Lux yang kuat?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis karakteristik para pengguna sabun Lux. 

2. Menganalisis tingkat kesadaran konsumen mengenai iklan Lux.  

3. Menganalisis persepsi konsumen mengenai Lux. 

4. Menganalisis kepribadian merek Lux yang terbentuk setelah melihat tayangan 

iklan Lux di televisi. 

5. Merumuskan rekomendasi strategi periklanan bagi perusahaan untuk 

membangun merek Lux yang kuat.  

 
1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pihak manajemen dalam mengambil suatu keputusan mengenai langkah-langkah 

yang harus diambil dalam kegiatan pemasaran, khususnya masalah periklanan di 

televisi serta hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam merumuskan strategi periklanan di media televisi untuk masa 

yang akan datang. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan perbandingan 

terhadap teori-teori yang ada dengan aplikasinya di dunia nyata. Selain itu, bagi 

kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat yang ingin 

menambah pengetahuan mengenai hubungan antara citra iklan, citra merek, dan 

kepribadian merek dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan 

referensi. 
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1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian mengenai analisis hubungan antara citra 

iklan, citra merek, dan kepribadian merek hanya dibatasi pada iklan Lux di media 

televisi saja. Media televisi dipilih dalam penelitian ini karena beriklan di televisi 

masih merupakan pangsa pasar terbesar dalam periklanan dan masyarakat lebih 

banyak menggunakan televisi sebagai media informasi dan hiburan dibandingkan 

dengan media cetak maupun media elektronik lainnya  (Nielsen Media Research, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




