
 

 

1 PENDAHULUAN 

 
 

Latar Belakang 

 

Persaingan bisnis dan perkembangan teknologi  yang begitu cepat bukan 

lagi fokus pada persaingan dalam hal kualitas, harga dan promosi, melainkan 

persaingan merek. Perusahaan yang memiliki merek yang kuat dinilai memiliki 

keunggulan yang sangat baik serta dapat merangsang konsumen dan menciptakan 

pasar baru demi mencapai keuntungan kompetitif yang akan lebih mudah 

melancarkan berbagai macam strategi pemasaran untuk unggul dalam persaingan. 

Perusahaan yang sadar terhadap suatu merek menyadari bahwa merek menjadi 

identitas diri dan menjadi nilai tambah dalam menjual produknya. 

Merek diartikan sebagai istilah, tanda, lambang, atau design serta 

kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa 

tersebut. Merek dinilai dapat memberikan rangsangan kedalam benak pikiran 

konsumen, Oleh karena itu sangat  masuk akal untuk  kita  pahami  bahwa merek 

bukan  hanya membuat target pemasaran kita memilih kita di dalam pasar yang 

penuh kompetensi  ini  tetapi  juga  membuat  prospek-prospek  pemasaran  kita  

melihat kita sebagai satu-satunya yang dapat memberikan solusi kepada 

kebutuhan ataupun masalah mereka. Merek yang sangat kuat adalah senjata yang 

berharga bagi perusahaan, dalam mencapai merek yang kuat perusahaan harus 

mampu menjalankan strategi untuk membangun merek. Manajemen merek adalah 

kegiatan yang mengatur semua elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu 

merek dan strategi merek mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu 

merek dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen (Schultz dan Barnes 

1999). 

Menyusun branding strategy atau strategi merek menjadi salah satu cara 

untuk meningkatan pangsa pasar. Strategi merek adalah  suatu  manajemen merek 

yang  bertujuan  untuk mengatur semua elemen merek dalam kaitannya dengan 

sikap dan perilaku konsumen dapat juga diartikan sebagai suatu sistem  

komunikasi  yang  mengatur semua kontak poin dengan suatu produk atau  jasa 

atau organisasi itu sendiri dengan stakeholder dan secara langsung mendukung 

bisnis strategi secara keseluruhan. 

Menurut Gelder (2005) yang termasuk ke dalam strategi merek antara lain 

brand positioning, brand identity, dan brand personality yang juga termasuk ke 

dalam strategi merek yaitu brand communication (Schultz dan Barnes 1999). 

Kelima elemen tersebut menjadi hal yang dapat dijalankan pada perusahaan untuk 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan serta menjadi strategi untuk 

mengingkatkan kekuatan dari merek pada suatu perusahaan. Kotler dan Keller 

(2009) mengartikan ekuitas merek dapat menjadi kekuatan serta nilai tambah yang 

diberikan pada produk dan jasa. Brand equity dapat tercermin dalam cara 

konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, 

harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. 

 Sejak hadir di Indonesia merek mie sedaap berhasil mengambil perhatian 

konsumen serta mengambil posisi pangsa pasar kedua setelah pesaing terbesarnya. 

Mie sedaap adalah produk yang diproduksi oleh wings food pada tahun 2003.  Di 

tahun 2009 mie sedaap mengeluarkan inovasi baru yang cukup mengejutkan bagi 
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salah satu pesaingnya yaitu indomie. Kehadiran mie sedaap dinilai sangat 

didukung Wings Corporation untuk melebarkan sayap dibidang makanan dan 

minuman, sementara Wings Corporation dinaungi Wings food memiliki target 

untuk berusaha memenuhi kepuasan pelanggan serta kedepannya membuat 

produk mie sedaap menggema dipasar internasional. Mie sedaap dinilai berhasil 

menggebrak pasar Indonesia dan berhasil memasuki pasar mie instan. Saat ini 

konsumen banyak yang beralih dan menetapkan pikiran mereka pada produk mie 

sedaap. Berikut adalah data TOP of Mind by last usage (2014). 

 

Tabel 1 TOP of Mind By Last Usage Beberapa Merek Mie Instan 

TOM by LU Indomie Mie Sedaap Supermie Sarimi 

Indomie 92.50% 12.80% 42.10% 29.80% 

Mie Sedaap 2.60% 76.30% 5.80% 3.60% 

Supermi 1.10% 1.60% 50.10% 0.00% 

Sarimi 0.20% 2.10% 0.00% 64.80% 

Lain-lain 3.60% 7.20% 2.00% 1.80% 

 (Sumber: http://www.topbrand-award.com) 

 

Data diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang terakhir kali 

mengkonsumi indomie ketika menyebutkan merek-merek mie instan, sebanyak 

2,60% responden menyebut merek mie sedaap pertama kali, responden yang 

terakhir mengkonsumsi mie sedaap ketika menyebutkan merek-merek mie instan,  

sebanyak 76,30% menyebut merek mie sedaap pertama kali, responden yang 

terakhir kali mengkonsumsi supermie, sebanyak 50,10% menyebut merek mie 

sedaap pertama kali. Kemudian dari responden yang terakhir kali mengkonsumsi 

sarimi, sebanyak 64,80% menyebut merek mie sedaap pertama kali. Data top of 

mind dapat menunjukan kekuatan merek mie sedaap di pikiran atau benak hati 

konsumen. Langkah mie sedaap dikatakan berhasil pada saat peluncuran 

produknya, terbukti dari beberapa penghargaan yang diterimanya yaitu 

penghargaan Roy Morgan Customer Satisfaction Award 2015 sebagai Instant 

Noodle of The Year. Hal ini tentunya memberikan dampak positif pada 

pertumbuhan mie sedaap,  sampai lima tahun terakhir ini mie sedaap dapat 

bertahan menduduki peringkat kedua setelah market leader mie instan di 

Indonesia. Menurut data TOP brand awards menjelaskan bahwa merek mie 

sedaap mengalami peningkatan kekuatan merek. Berikut Tabel 2 TOP Brand 

awards tahun 2013 sampai dengan 2017. 
  

Tabel 2 TOP Brand Awards 

Tahun Indomie Mie Sedaap Sarimi Supermi 

2017 80.00% 10.80% 3.40% 3.20% 

2016 78.70% 12.50% 3.60% 3.00% 

2015 75.90% 15.90% 2.70% 2.20% 

2014 75.90% 14.40% 2.80% 2.20% 

2013 80.60% 13.50% 2.10% 0.60% 

                     (Sumber: http://www.topbrand-award.com) 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
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Hasil survey TOP brand awards dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu 

merek mie instan yang terakhir dikonsumsi, merek mie instan yang sering 

dikonsumsi dan yang terakhir merek mie instan yang pertama kali diucapkan 

dibenak konsumen. Hasil menunjukan terjadi kenaikan kekuatan merek mie 

sedaap tahun ke tahun.  

Menurut data yang dikeluarkan majalah SWA (2004) pangsa pasar pesaing 

terbesar yaitu indomie di tahun 2002 masih sebesar 90%, namun sejak hadirnya 

mie sedaap di pasar mie instan pangsa pasar indomie terus merosot dan sampai 

akhir tahun 2016 pangsa pasar indomie turun menjadi 70%. Berikut gambar 1 

pangsa pasar mie instan di Indonesia triwulan III tahun  2016 

 

 

Gambar 1 Pangsa Pasar Mie Instan di Indonesia Tahun 2006 

Berdasarkan data diatas posisi pangsa pasar mie sedaap sampai dengan 

tahun 2006 hanya berada pada posisi kedua setelah pangsa pasar terbesarnya yaitu 

indomie. Sementara diilihat dari data TOP brand sampai dengan tahun 2016 mie 

sedaap hanya dapat bertahan pada posisinya dan tidak mengalami kenaikan brand 

atau merek yang berlanjut dan ditahun 2017 mie sedaap mengalami penurunan 

dua persen dengan tahun sebelumnya. Hal inilah yang harus dipertimbangkan 

perusahaan wing foods dengan produk andalannya mie sedaap untuk menjalankan 

strategi yang aktif serta efesien agar semakin tumbuh pesat. Peneliti merasa 

tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh  Branding strategy 

dan Market share dalam membentuk Brand equity Mie Sedaap 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Persaingan merek antara perusahaan satu dengan yang lain mengharuskan 

masing-masing perusahaan semakin jeli dan tepat dalam menerapkan strategi  

dalam pengelolaan merek (branding strategy) sehingga mampu berkompetisi 

dengan merek lainnya. Strategi pengelolaan merek dituntut tidak hanya untuk 

sekedar pemberian nama melainkan sebagai cara meningkatkan pangsa pasar 

(market share) yang dapat menciptakan ekuitas merek (brand equity) yang  

mampu mengikat konsumen dan memberikan keuntungan (business return) bagi 

perusahaan.  
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Persaingan merek pun terjadi pada mie sedaap dan pesaingnya, 

kemunculan mie sedaap pada pasar mie memberikan kesempatan yang lebar bagi 

mie sedaap untuk merebut market share persaingnya yaitu indomie, mengingat 

selama empat abad belum ada pesaing yang dapat merebut pasar indomie. Namun 

kenyataannya sampai dengan tahun ini mie sedaap tidak lagi mengalami 

pertumbuhan secara signifikan. 

  

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh branding strategy terhadap market share mie sedaap  

2. Menganalisis seberapa besar hubungan branding strategy terhadap market 

share mie sedaap 

3. Menganalisis hubungan  market share dengan brand equity mie sedaap 

4. Menganalisis hubungan branding strategy dengan brand equity  mie sedaap 

5. Mencari implikasi managerial bagi perusahaan yang dapat diterapkan dalam 

menjalaknan strategi kedepan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pada pelaku usaha 

dan PT. Sayap Mas Utama (Wings food) khususnya pada saat penerapan strategi 

merek yang bertujuan meningkatkan pangsa pasar (market share) dalam 

membentuk brand equity produk mie sedaap. Bagi peneliti, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah, melatih kemampuan dalam 

menganalisis, serta sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

masa perkuliahan. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini memiliki manfaat 

sebagai bahan pustaka dan pembanding untuk penelitian selanjutnya. Kedepannya 

kiranya peneliti selanjutnya tertarik untuk menganalisis pengaruh branding 

strategy dan market share dalam pembentukan brand equity pada pemasaran luar 

negeri. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini akan dibatasi berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah diatas, peneliti memandang perlu untuk melakukan 

pembatasan masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksud agar penelitian lebih 

terfokus pada topik yang memang menjadi pokok permasalahan. Masalah yang 

akan diteliti adalah pengaruh branding strategy dan market share dalam 

membentuk brand equity Mie Sedaap. 
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