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PT.Mustika Ratu rnerupakan produsen kosrnetika yang terbesar di 
lndonesia dengan merek produknya Mustika Ratu. Meningkatnya tingkat 
konsurnsi rnasyarakat akan produk kecantikan seiring dengan tingkat 
wenda~atan dan aava hiduw rnernbuat kosrnetika sudah rneniadi kebutuhan 
sehariihari. ~ e n i n ~ k a t n ~ a  demand direspon dengan rnenin&atnya supply, 
banyaknya produk kosrnetika dalarn negeri ditarnbah lagi dengan 
rnasuknya berbagai kosrnetika-kosrnetika irnpor menjadikan PT.Mustika 
Ratu dihadapkan oleh suatu persaingan pasar yang sernakin ketat. Suatu 
bentuk persaingan yang dihadapi oleh PT.Mustika Ratu adalah persaingan 
rnerek dirnana rnerek-rnerek international juga ikut bersaing dengan rnerek 
dalarn negeri dalarn rnernperebutkan pasar konsurnen lndonesia. 
Kebijaksanaan pernberian rnerek yang tepat akan mernberikan darnpak 
yang baik dan positif bagi produk dan perusahaan. Merek yang berhasii di 
pasar akan mendapatkan brand awareness, brand acceptance, brand 
preference dan brand loyalty dari konsumennya, sehingga merek 
rnerupakan suatu faktor yang dorninan dalam rnenentukan keberhasilan 
produk di pasar. 

Kebijakan pernberian rnerek suatu produk harus baik dan benar 
sesuai dengan kondisi produk dan perusahaan. Berdasarkan ha1 tersebut 
rumusan rnasalah dalam penelitian ini adalah bagairnana kebijakan 
pernberian rnerek yang telah dilakukan oleh PT.Mustika Ratu, 
bagairnanakah persepsi konsurnen akan rnerek Mustika Ratu, faktor-faktor 
apa sajakah yang rnenjadi surnber perhatian dan atau pertirnbangan 
konsumen dalam rnelakukan keputusan untuk rnernbeli produk-produk 
Mustika Ratu. 

Tujuan tesis ini adalah rnengidentifikasi dan rnenganalisa kebijakan 
dan strategi pernberian rnerek yang dilakukan oleh PT.Mustika Ratu 
kepada produk-produknya, kemudian rnengidentifikasi dan rnenganalisa 
penilaianlpersepsi konsurnen terhadap rnerek Mustika Ratu, serta 
mengidentifikasi dan rnenganalisa faktor-faktor atribut rnerek dan produk 
yang menjadi perhatian dan atau pertirnbangan konsurnen dalam memilih 
produk Mustika Ratu. Hasil analisis dan pernbahasan yang diperoleh akan 
menjadi rnasukan bagi manajernen PT.Mustika Ratu dalarn rangka - 

perbaikan dan peningkatan kebijakan serta strategi rnereknya. 

Penelitian dalam tesis ini rnenggunakan metode studi kasus. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara, daftar pernyataan dan pengamatan 
langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari dari hasil 
studi pustaka. Pengkajian dilakukan dari hasil kuesioner yang dibagikan 
kepada 100 orang .responden yang merupakan konsurnen .produk 
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kosmetika Mustika Ratu. Kepada responden diberikan 33 butir pernyataan, 
jawaban berupa skor yang menunjukkan tingkat persetujuan .responden 
atas isi dari butir pernyataan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode 
penghitungan skala dalam menganalisis persepsi konsumen terhadap 
merek Mustika Ratu, dan dengan menggunakan analisis faktor 
menggunakan program SPSSIPC+ ver 7.5 serta program rninitab 11.0 for 
Windows dalam mengidentifikasi serta menganalisa faktor-faktor atribut 
merek dan produk yang menjadi perhatian konsumen. 

Dari hasil analisis terhadaD kebiiakan dan strateai merek 
perusahaan diidentifikasi keputusan-keputusan merek yang dilakukan oleh 
perusahaan. Dalam Keputusan sponsor merek perusahaan menggunakan 
merek prcdusen (ma"ufacturer -brand), untuk keputusan na& merek 
kelompok perusahaar; menggunakan nama perusahaan yang digabung 
dengan nama individu fcompanv trade name combined with individual . . 
pro&ct names), dan dalam rnemutuskan strategi rnerek perusahaan 
rnelakukan keputusan perluasan merek (brand extension decision). 

Persepsi responden terhadap merek Mustika Ratu menunjilkkan 
hasil baik, dimana seluruh kriteria telah terpenuhi dengan hasil yang baik 
kecuali untuk kriteria dimana merek harus mencerminkan kualitas produk, 
untuk kriteria ini hasil yang diperoleh agak baik. 

Hasil analisis 100 responden setelah dilakukan analisis faktor 
diketahui adanya 7 faktor perhatian konsumen terhadap atribut merek dan 
produk dalam membeli produk Mustika Ratu. Faktor yang dominan bagi 
konsumen dalam membeli produk Mustika Ratu adalah : promosi, logo, 
kemasan, nama merek, disain, produk dan warna. 

Analisis faktor-faktor atribut merek dan produk yang menjadi 
pertimbangan konsumen dengan metode analysis of variance berdasarkan 
usia, pendidikan, pekerjaan dan tingkat penghasilan, pada umumnya faktor 
1 (promosi) menduduki peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa 
faktor tersebut penting bagi konsurnen dalam membeli produk Mustika 
Ratu. 

Dalam upaya penyempurnaan kebhakan dan strategi merek 
sebaiknya manajemen PT.Mustika Ratu harus selalu memperhatikan 
kebijakan dalam menentukan keputusan-keputusan merek produknya 
termasuk strategi yang akan ditetapkan, karena situasi dan kondisi pasar 
serta persaingan rnerek altan selalu berubah-ubah. Keputusan yang telah 
ditetapkan pada saat ini belum tentu cocok bagi kondisi masa yang akan 
datang, sehingga manajemen harus selalu mengulas kembali kebijakan 
mereknya dari waktu ke waktu. Perusahaan juga harus lebih meningkatkan 
persepsi konsumen akan mereknya, khususnya akan ha1 I kriteria 
pencerrninan kualitas pada merek Mustika Ratu harus lebih ditonjolkan. 
Perusahaan perlu melakukan survey konsumen untuk mencari cara agar 
kriteria tersebut dapat lebih dirasakan pada merek Mustika Ratu. 
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Manajemen PT.Mustika Ratu harus meningkatkan volume promosi sebagai 
faktor yang paling menonjol dalam pertimbangan konsumen dalam 
mengkonsumsi produknya. Faktor-faktor lainnya seperti logo, kemasan, 
nama merek, disain, produk dan warna harus dijadikan sebagai faktor- 
faktor utama dalam pertimbangan penentuan atribut merek dan produk. 
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