1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di era globalisasi, terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai aspek
kehidupan manusia. Perubahan-perubahan tersebut muncul untuk memenuhi dan
menunjang kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam, salah
satunya kebutuhan akan makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan utama
manusia. Manusia membutuhkan asupan makanan dan minuman empat sehat lima
sempurna, tidur teratur serta berolahraga dengan rutin agar dapat hidup lebih sehat.
Namun, tidak jarang masyarakat melalaikan beberapa aspek untuk hidup lebih
sehat, seperti kurangnya mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Data Susenas
tahun 2013 dalam Ariningsih (2013) menunjukkan bahwa tingkat konsumsi buahbuahan masyarakat indonesia pada tahun 2011 masih rendah dan hanya mencapai
24,04 kg/kap pada tahun 2013, seperti disajikan pada Gambar 1.

(Sumber: Ariningsih 2013)

Gambar 1 Tingkat Konsumsi Buah-Buahan di Indonesia
Meskipun pada tahun 2013 tingkat konsumsi buah-buahan masyarakat
Indonesia masih rendah, namun penelitian Sun Life Asia Health Index atau SLAHI
(2015) menunjukkan adanya peningkatan signifikan sekitar 29% pada jumlah
penduduk di Indonesia yang menyadari pentingnya kesehatan. Penelitian
menunjukkan sebanyak 93% dari 500 responden di Indonesia menempatkan
kesehatan pribadi sebagai aspek penting di kehidupan mereka. Penelitian juga
mengungkapkan salah satu hambatan utama untuk gaya hidup yang lebih baik
adalah kurangnya waktu karena pekerjaan. Tingkat pendidikan, pendapatan, serta
kondisi sosial masyarakat Indonesia yang semakin membaik membuat masyarakat
Indonesia menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan cenderung merubah
pola hidupnya menjadi lebih sehat. Masyarakat Indonesia sebagai pelanggan, kini
semakin selektif dalam memilih asupan makanan ataupun minuman yang akan
dikonsumsi, sehingga permintaan akan makanan dan minuman sehat pun
meningkat, tak terkecuali minuman yang berasal dari buah-buahan.
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Industri minuman jus ataupun sari buah di Indonesia memang sudah banyak
dan bahkan semakin meningkat, namun produk sari buah yang beredar dipasaran
lebih kepada minuman siap saji dan beberapa masih mengandung pengawet, gula
bahkan pemanis buatan. Menurut Fathiyah et al. (2005) banyaknya produk
minuman sari buah di pasaran akan membuat pelanggan lebih selektif dalam
memilih minuman sari buah yang akan dikonsumsi. Data Kemenperin pada tahun
2012 menyebutkan bahwa pertumbuhan minuman sari buah pada tahun 2011
sebesar 15% dan pada tahun 2012 menjadi 20%.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat
perubahan dalam pengolahan bahan pangan, seperti buah-buahan dan sayuran yang
saat ini tidak hanya dikonsumsi secara langsung, namun dapat diolah menjadi
minuman sari atau jus buah dan sayur. Menurut Elfarina dalam Fathiyah et al.
(2005), sari buah dapat didefinisikan sebagai sari yang diperoleh dari buah dengan
melalui proses mekanik, memiliki warna dan cita rasa yang sama dengan buah
aslinya. Sari buah atau jus dapat diproduksi dengan berbagai teknik pengolahan dan
alat untuk membuat sari buah yang berbeda-beda seperti blender ataupun
centrifugal juicer yang biasa digunakan untuk membuat jus biasa, dan masticating
juicer yang merupakan alat khusus untuk membuat jus cold-press. Mesin jus coldpress ini mengancurkan daging dan serat buah dengan cara ditekan untuk
memisahkan sari dengan ampas, dan tidak menimbulkan panas seperti mesin juicer
biasa, sehingga nutrisi, vitamin, mineral, dan enzim yang ada didalamnya lebih
terjaga.
Saat ini, bermunculan industri minuman jus cold-press untuk menunjang
kebutuhan masyarakat yang mulai merubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan
minum minuman sari atau jus buah dan sayur tapi tidak memiliki banyak waktu
untuk membuatnya sendiri. Salah satu perusahaan atau produsen dalam industri
minuman jus cold-press adalah Rejuve. Rejuve yang merupakan merek produk dari
PT Sewu Segar Primatama, pioneer dalam industri jus cold-press di Indonesia, dan
membuka gerai pertamanya pada bulan Mei 2014 di Mall Gandaria City. PT Sewu
Segar Primatama adalah anak perusahaan dari Gunung Sewu Group yang
merupakan perusahaan terkemuka di bidang pertanian. Rejuve menawarkan
premium jus cold-press dengan lebih dari 30 varian rasa yang tentunya berbahan
dasar dari buah-buahan dan sayuran segar yang bebas dari berbagai macam
pestisida dan bahan kimia lainnya, dan dipasok langsung dari anak perusahaan
Gunung Sewu Group lainnya. Jus yang ditawarkan oleh Rejuve adalah jus dari sari
buah asli tanpa tambahan air, pengawet, gula, ataupun pemanis buatan. Penjualan
jus cold-press Rejuve meningkat lebih dari 100% pada tahun 2016 dan pada tahun
2017 perusahaan menambah 16 gerai sehingga kini terdapat 40 gerai yang tersebar
di kota Jakarta, Tanggerang, Cibubur, dan Bogor. Penambahan gerai bertujuan
untuk meningkatkan penjualan dari tahun sebelumnya.
Ekuitas merek yang kuat adalah salah satu faktor yang dapat mendukung
peningkatan penjualan suatu produk (Durianto et al. 2001). Ekuitas merek penting
bagi perusahaan karena dengan ekuitas merek yang tinggi akan memberikan
keuntungan yang kompetitif, perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang
lebih kecil, mempunyai posisi yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan
distributor maupun pelanggan, kemudian perusahaan dapat mengenakan harga yang
lebih tinggi daripada pesaingnya, perusahaan juga dapat lebih mudah dalam
melakukan perluasan merek, dan merek dapat melindungi prorduk yang dihasilkan
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dari sebuah persaingan yang ketat (Kotler 2005). Menurut Aaker (1997), ekuitas
merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan dengan suatu merek,
nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh
sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Merek
merupakan nama dan atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo,
cap atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang
penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu, dengan demikian membedakannya
dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan para kompetitor (Aaker 1997).
Menurut Gholami et al. (2016) dengan memahami dimensi-dimensi ekuitas
merek dan tingkat pengaruhnya terhadap merek perusahaan, memungkinkan
manajer membuat perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan merek. Merek
dari suatu produk akan memberikan nilai kepada produk tersebut. Nilai suatu
produk dapat dilihat dari manfaat fungsional produk dan nilai total. Nilai total
mengandung nilai objektif ditambah nilai yang disumbangkan merek. Sumbangan
merek terhadap nilai total produk adalah ekuitas merek (Simamora 2001). Sebuah
merek perlu memiliki ekuitas yang tinggi seperti dikenali oleh masyarakat luas,
memiliki asosiasi yang positif, memiliki citra yang baik, dipersepsikan oleh
pelanggan memiliki kualitas yang bagus serta memiliki pelanggan yang sangat
loyal terhadap merek tersebut, untuk dapat bertahan dalam suatu industri dan dapat
menguasai pangsa pasar dalam industri tersebut.
Yoo et al. (2000) mengatakan bahwa ekuitas merek selain dibentuk oleh
dimensi-dimensi ekuitas merek seperti kesadaran merek, asosiasi merek, kesan
kualitas dan loyalitas merek, juga dibentuk oleh usaha-usaha pemasaran. Usaha
pemasaran yang dapat dilakukan adalah dengan merumuskan dimensi-dimensi
dalam bauran pemasaran (marketing mix) yaitu product, price, place, dan
promotion (4P). Menurutnya, usaha-usaha pemasaran yang dilakukan oleh
perusahaan dapat meningkatkan atau bahkan mengurangi ekuitas merek. Pemasar
harus mengetahui apa yang paling berkontribusi untuk ekuitas merek dari elemen
bauran pemasaran dan dimensi-dimensi ekuitas merek dari produk yang dipasarkan,
untuk nantinya dapat diketahui strategi apa yang dapat diambil untuk dapat
membangun ekuitas merek yang kuat (Rahmawati 2013).

Perumusan Masalah
Industri sari buah meningkat sebesar 20% (Kemenperin 2012), hal ini
sejalan dengan adanya perubahan pola hidup masyarakat yang mulai menyadari
akan pentingnya kesehatan (Sun Life Asia Health Index 2015) dan mulai selektif
memilih asupan yang dikonsumsi. Meningkatnya tren minuman jus cold-press,
maka perusahaan perlu mengetahui perilaku pelanggan agar dapat membangun
ekuitas merek yang kuat sehingga dapat meningkatkan penjualan, salah satunya
dengan melakukan upaya-upaya pemasaran seperti bauran pemasaran. Penjualan
jus cold-press Rejuve meningkat lebih dari 100% pada tahun 2016 dan pada tahun
2017 perusahaan menambah 16 gerai dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan
dari tahun sebelumnya. Namun, pada penelitian Mustaqimah (2018) diungkapkan
bahwa terdapat kesenjangan pada peningkatan jumlah gerai dengan jumlah
pengunjung gerai Rejuve. Kesenjangan tersebut dapat menjadi indikasi masih
rendahnya ekuitas merek Rejuve. Penelitian ini ingin mengetahui perilaku
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pelanggan Rejuve, serta ingin mengetahui pengaruh bauran pemasaran dan
dimensi-dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek Rejuve agar dapat
merumuskan strategi yang tepat sehingga dapat menciptakan pelanggan baru dan
pelanggan yang loyal terhadap produk jus cold-press merek Rejuve. Pelanggan
yang loyal merupakan aset perusahaan yang sangat berharga dan keuntungan yang
diraih dari pelanggan yang loyal adalah keuntungan saat ini dan untuk jangka
panjang (Rahmawati 2013).
Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana perilaku pelanggan jus cold-press Rejuve
2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap pembentukan ekuitas merek
Rejuve
3. Bagaimana pengaruh dimensi-dimensi ekuitas merek terhadap pembentukan
ekuitas merek Rejuve
Tujuan Penelitian
1. Menganalisis perilaku pelanggan jus cold-press Rejuve
2. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap pembentukan ekuitas merek
Rejuve
3. Menganalisis pengaruh dimensi-dimensi ekuitas merek terhadap pembentukan
ekuitas merek Rejuve
Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil berupa
informasi bagi Rejuve sebagai produsen produk minuman jus cold-press
mengenai posisi ekuitas merek dan kontribusi yang diberikan oleh dimensidimensi ekuitas merek, sehingga dapat diketahui bagaimana strategi penguatan
merek dan pemasaran dimasa depan.
2. Bagi Institusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
bahan pustaka dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang
bersifat teoritis dan sebagai pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang
telah diperoleh.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dari penelitian ini melihat dan menguji bagaimana ekuitas merek
Rejuve secara keseluruhan dan menguji apakah ada hubungan antara variabel
bauran pemasaran dan dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek produk coldpress jus Rejuve di kota Jakarta, Tanggerang dan Bogor. Pada penelitian ini unsur
bauran pemasaran yang digunakan adalah 4P yaitu product, price, place dan
promotion. Sementara itu, unsur dimensi ekuitas merek yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kesan kualitas, loyaitas merek, asosiasi dan kesadaran merek.
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Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta, Tanggerang dan Bogor dengan
pertimbangan bahwa kota-kota tersebut mampu mempresentasikan daerah
perkotaan yang menjadi sasaran pemasaran produk Rejuve di Indonesia karena
terdapat gerai-gerai Rejuve pada kota-kota tersebut.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Bauran Pemasaran
Menurut Kotler dan Amstrong (2003), Bauran pemasaran adalah perangkat
alat pemasaran taktis dan dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi
yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan
perusahaan dalam pasar sasaran. Pendekatan pemasaran 4P tradisional (product,
place, prices, promotion) seperti yang di ungkapkan di atas berhasil dengan baik
untuk barang, tetapi dimensi-dimensi atau variabel-variabel tambahan perlu
pemasaran jasa yaitu, orang (people), bukti fisik (physical evidence), proses
(process). Variabel yang merupakan unsur bauran pemasaran (marketing mix):
a) Produk (product)
Menurut Alma (2000) pengertian produk adalah seperangkat atribut
baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna,
harga, nama baik toko yang menjual pabrik serta pelayanan pengecer, yang
diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Produk yang
ditawarkan perusahaan harus disertakan dengan pelayanan yang diberikan
perusahaan kepada pelanggan atau perantara pemasaran. Jadi produk itu bukan
hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja, seperti makanan, minuman dan
sebagainya akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud seperti pelayanan
jasa.
Menurut Kotler (2000) para pemasar perlu berfikir melalui lima
tingkatan produk sebagai berikut:
1. Manfaat inti (core benefit), yaitu jasa atau manfaat fundamental uang
benar-benar dibeli oleh pelanggan.
2. Produk generic (generic product), yaitu versi dasar dari produk tersebut.
3. Produk yang dilengkapi (augmented product), yaitu dengan layanan dan
manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari
penawaran pesaing.
4. Produk potensial (potential product), yaitu semua tambahan transformasi
yang kemungkinan akan dilakukan pada produk di kemudian hari.
5. Produk yang diharapkan (expected product), yaitu sekumpulan atribut dan
kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli saat mereka
membeli produk tersebut.
Produk dapat dilihat sebagai ekuitas. Ia mendefinisikan produk
berkaitan dengan reputasi produk sebagai persepsi dari kualitas barang atau
jasa yang berpengaruh dengan nama produk. Secara keseluruhan dapat
diketahui bahwa sebenarnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa
melainkan membeli manfaat dan nilai dari suatu yang ditawarkan. Produk atau
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