
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri pasta gigi di Indonesia mulai marak di tahun 1980-an dengan 

hadirnya puluhan merek pasta gigi dari berbagai ukuran dan tingkatan harga. 

Hingga pertengahan tahun 1998, di Indonesia paling sediit ada 40 perusahaan 

yang memproduksi pasta gigi dengan kapasitas total mencapai 127.447 ton per 

tahun Perusahaan-perusahaan tersebut semuanya berlokasi di Pulau Jawa, yaitu 

di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedang di luar Jawa 

hanya produsen kecil yang berskala home industry. Namun sejak krisis melanda 

Indonesia, satu per satu produsen pasta gigi gulung tikar. Saat ini, berdasar data 

Deperindag tahun 1998, yang tersisa hanya 18 perusahaan, terdiri dari 4 

Perusahaan Modal Asing, 2 Perusahaan Modal Dalam Negeri, dan 12 perusahaan 

non-fasilitas pemerintah, dengan total kapasitas tinggal 48.888 ton per tahun 

(Indocommercial, 1998). 

Banyak produsen pasta gigi gaga1 bertahan pada saat krisis ekonomi 

berlangsung karena mengalami kesulitan produksi dan pemasaran. Pabrik-pabrik 

yang terlalu kecil kapasitas produksinya, hanya berkisar 20 - 400 ton per tahun, 

beroperasi tidak efektif Mereka menghadapi kenaikan harga bahan baku impor 

untuk produksinya, yang dalam industri ini mencapai 70 - 90 persen, dan terikat 

perjanjian dengan pihak asing untuk tetap mengimpor komponen tersebut. Para 

produsen menghadapi kenaikan biaya produksi namun tidak dapat meningkatkan 

harga jual produknya, karena hams merespon keadaan pasar yang mengalami 

penurunan permintaan. Lesunya pasar disebabkan oleh belum maksimalnya 

pemakaian pasta gigi di Indonesia, juga terutama karena pada masa krisis 

masyarakat mengurangi penggunaan pasta gigi sebagai akibat melemahnya daya 

beli mereka. Akibatnya banyak produsen kecil yang mengurangi kapasitas 



produksinya atau bahkan hanya berusaha menghabiskan stok dan berhenti 

berproduksi. 

Dampak krisis tersebut tidak dialami oleh mayoritas perusahaan produsen 

pasta gigi yang mempunyai kapasitas besar. Mereka berhasil bertahan karena 

skala industrinya besar, dan kemapanan ekuitas merek dari produk pasta gigi yang 

dimilikinya. Skala industri yang relatif besar membuat perusahaan-perusahaan ini 

efektif beroperasi dan lebih bebas bergerak menyiasati krisis ekonomi yang 

terjadi, antara lain dengan dengan melakukan terobosan ekspor dan tetap rutin 

menjalankan program-progam pengembangan merek dalam strategi 

pemasarannya. 

Upaya mengelola ekuitas merek yang dilakukan oleh beberapa produsen di 

atas tidak hanya berhasil "menyelamatkan" dari keadaan krisis, tapi juga jika 

ditarik garis ke belakang, membuat mereka mampu mendominasi pasar pasta gigi 

di Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah contoh perusahaan yang sadar akan 

pentingnya pengembangan ekuitas merek, baik saat perekonomian stabil maupun 

ketika krisis .ekonomi berlangsung. Berdasarkan hasil survei Majalah SWA 

tentang merek-merek terpopuler tahun 2000 terbukti bahwa merek-merek produk 

pasta gigi Unilever, Pepsodent dan Close Up, masih merajai pasar dengan meraih 

predikat top of n~indmvareness yaitu sebesar 77.45 dan 9.02 persen. 

PT Miswak Utama adalah salah satu produsen pasta gigi yang berhasil 

memanfaatkan ceruk pasar yang belum disentuh perusahaan lain, termasuk para 

raksasa industri pasta gigi. PT Miswak Utama berhasil menjadi produsen pertama 

di Indonesia yang memproduksi pasta gigi dari serbuk kayu Siwak (Salvadora 

persica). Formula zat ekstraktif Siwak dalam Siwak-F memang berbeda dengan 

pasta gigi lain yang ditawarkan di pasar. PT Miswak Utama menjanjikan nilai 

tambah bagi konsumennya berupa manfaat Siwak untuk mereduksi plak sampai 

75 persen (sementara pasta gigi terbaik sekalipun hanya mampu sampai 70 



persen), mengandung zat anti radang gusi, serta tidak menimbulkan penipisan 

pada enzail. Bagi umat Islam manfaat kayu Siwak bukan barang asing, karena 

sejak abad permulaan telah dipergunakan untuk membersihkan gigi dan 

menyegarkan mulut oleh kaum muslim pada waktu itu. Hal ini membuat citra 

Siwak-F tidak lepas dari produk islami yang jika digarap serius - dapat membuat 

orang menggosok gigi lima kali sehari - akan menjadi ceruk baru yang sangat 

potensial. 

Dengan keistimewaan bahan baku yang dimiliki oleh Siwak-F, tidaklah 

mengherankan jika pihak perusahaan merasa optimis terhadap merek ini di masa 

yang akan datang. Siwak-F sudah mampu menembus pasaran luar negeri 

walaupun barn diproduksi secara komersil mulai akhir tahun 1993 dan memasuki 

pasaran di pertengahan tahun 1994. Siwak-F telah diekspor ke Srilanka, Malaysia, 

Arab Saudi dan sejak tahun 1997 mulai dijajaki pasar Libya. Untuk tahun 1998, 

perusahaan diperkirakan telah merealisasikan target ekpor sebesar 40 % dari 75 % 

total produksi yang diprioritaskan untuk ekspor. Sedangkan untuk pasar lokal, 

menurut prediksi Pihak Manajemen PT Miswak Utama, Siwak-F telah mampu 

merebut pangsa pasar sekitar 4 % dan dengan produk tidak ada yang menyamai 

di Indonesia, diharapkan di masa datang dapat meningkatkan pangsa pasarnya 

menjadi 10-15 persen (Indocommercial, 1998). 

Melihat kondisi tersebut, memang PT Miswak Utama berhasil membuat 

pasar ekspor untuk produknya, namun yang menjadi permasalahan apakah di 

pasar domestik dengan persaingan yang ketat antara banyak merek dan jenis pasta 

gigi, Siwak-F mampu bertahan apalagi jika melihat hasil sumei untuk merek- 

merek top of mind awareness yang diadakan oleh SWA-Mars-Frontier taliun 

2000, dimana Siwak-F belum masuk ke dalam daftar merek populer yang dipilih 

responden. 



Mencermati kondisi ini, sangat perlu bagi PT Miswak Utama untuk terus 

berusaha mengembangkan ekuitas merek produk Siwak-F. Ekuitas merek 

merupakan salah satu unsur nilai peniasaran yang ~nemiliki peranan penting dalam 

menentukan langkah strategi pemasaran. Apabila suatu merek diperkenalkan atau 

dikomunikasikan melalui iklan di berbagai media, ha1 ini akan menimbulkan 

bratid a1vareties.r sebagai langkah awal agar merek dapat dikenal khalayak dan 

~ilenjadi alternatif produk pilihan konsumen. Perusahaan yang giat menanamkan 

braild a.rsocialiotl tertentu di benak konsumen dapat membentuk kualitas persepsi 

suatu merek yang berbeda dengan merek-merek lainnya. Akhirnya, apabila suatu 

perusahaan selalu bemsaha agar konsumen sasarannya puas dengan kuaiitas 

produknya akan membentuk loyalitas merek, dimana ha1 ini akan menyebabkan 

konsumen nielakukan pembelian ulang di niasa yang akan datang dan bahkan 

menyarankan kepada orang lain untuk membeli nierek tersebut. Dengan 

demikian, adalah penting mengetahui sampai sejauh mana ekuitas merek produk 

Siwak-F di pasar domestik saat ini sebagai balian untuk membangun ekuitas 

merek dan membuat perencanaan strategi pemasaran yang sesuai dengan 

keinginan konsumen sasarannya. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sampai tingkat mana braild loyalty konsumen pengguna pasta gigi terhadap 

pasta gigi merek Siwak-F ? 

2. Apakah ada kesenjangan antara kualitas produk yang dirasakan dengan 

harapan konsumen Siwak-F terhadap kualitas produk ? 

3 .  Asosiasi-asosiasi apa yang ada dalam pemikiran konsumen pengguna pasta 

gigi Siwak-F sehingga membentuk brand in~age ? 



4. Input rancangan strategi pemasaran yang bagaimana yang diperlukan untuk 

produk pasta gigi Siwak-F ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan permasalahan di atas, maka dapat 

dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis tingkat loyalitas merek (brand loyalty) terhadap produk 

Siwak-F di Kota Bogor, 

2. Menganalisis informasi tentang kesan kualitas iperceii~ed q~~ality) pada 

konsumen pengguna Siwak-F di Kota Bogor, 

3. Menganalisis komponen asosiasi merek (brand associations) pada konsumen 

produk Siwak -F di Kota Bogor, 

4. Menempatkan hasil analisis ekuitas merek sebagai input rancangan strategi 

pemasaran produk pasta gigi Siwak-F di ~ o t a  Bogor. 

D. Ruang Lingkup 

Penelitian difokuskan pada analisis ekuitas merek produk pasta gigi merek 

Siwak-F di Kota Bogor. Ruang lingkup yang dikaji adalah brand loyal?v, 

perceived qz~ali@, dan brand associations dari produk Siwak-F dan mengkaji 

hasilnya sebagai input rancangan strategi pemasaran produk pasta gigi Siwak-F di 

Kota Bogor. Kajian hanya terbatas penggambaran deskriptif ekuitas merek dari 

produk pasta gigi Siwak-F dan pemberian solusi alternatif, sedangkan 

implementasi selanjutnya diserahkan Pihak Manajemen PT. Miswak Utama. 




