
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi persaingan bisnis di Indonesia saat ini semakin meningkat. Saat

ini semua produsen berlomba-lomba dalam menciptakan produk yang

paling diminati oleh konsumen pasar. Persaingan yang semakin

meningkat ini membuat para produsen harus lebih kreatif dalam

membaca situasi pasar demi memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar.

Kegiatan pemasar merupakan kegiatan penawaran  atas  suatu   barang

dan jasa sesuai dengan   kebutuhan   dan   keinginan   konsumen. Seiring

dengan  perkembangan  jaman,  teknologi, dan perubahan gaya hidup

manusia modern, maka jenis dan tingkat kebutuhan dan keinginan

konsumen turut berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Hal

tersebut sangat menuntut pemasar maupun perusahaan untuk selalu dapat

memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen.

Seorang pemasar dapat menciptakan kebutuhan dan keingainan konsumen

melalui inovasi ataupun melalui kegiatan edukasi pemasaran, sehingga

dapat menciptakan perilaku untuk membeli suatu barang dan jasa .
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Salah satu strategi inovasi dalam pemasaran adalah dengan perluasan

lini/line extension merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan

merek yang sudah ada pada produknya dalam satu varian rasa ataupun

dalam ukuran baru. Tujuan dari adanya penerapan perluasan lini ini

adalah perusahaan mengharapkan merek yang sudah terkenal bisa

mendorong dan meningkatkan penjualan  serta konsumen  tidak  merasa

asing lagi terhadap produk baru yang ditawarkan tersebut sehingga

kehadiranya  dengan cepat diterima konsumen. Menurut Rangkuti

(2002:113): “perluasan lini merupakan perluasan nama merek saat ini ke

variasi bentuk, bahan, ukuran, dan rasa baru pada kategori saat ini.”

PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan Fast

Moving Consumer Goods terkemuka di Indonesia. Rangkaian produk

yang mencakup produk Home & Personal Care serta Foods & Beverages

ditandai   dengan brand-brand   terpercaya   dan ternama di dunia, antara

lain Wall’s, Lifebuoy, Vaseline, Pepsodent, Lux, Pond’s, Sunlight, Rinso,

Blue Band, Royco, Dove, Rexona, Clear, dan lain- lain. PT Unilever

Indonesia Tbk hanya memiliki satu macam merek es krim yakni Wall’s

Taste Joy. Es krim Wall’s memiliki berbagai macam produk seperti

Paddle Pop, Magnum, Wall’s Buavita, Wall’s Dung Dung, dll.

PT Unilever Indonesia Tbk melakukan perluasan lini terhadap produk es

krimnya yakni Magnum. Magnum memiliki sebelas varian rasa berbeda

yakni Golden Hazelnut, Chocolate Strawberry, Chocolate Brownies,

Choco Cappucino, Classic, Almond, Chocolate Truffle, Gold, Infinity,

Pink, dan Black.
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Walaupun telah memiliki banyak varian rasa Magnum tetap melakukan

strategi perluasan lini dengan cara menambah jenis produk Magnum

yakni Magnum Mini. Magnum mini memiliki kesamaan varian rasa dan

tekstur dengan Magnum biasa akan tetapi Magnum mini memiliki ukuran

lebih kecil dibandingkan dengan Magnum pada umumnya yakni dengan

perbandingan ukuran Magnum 10cmx4cm dan Magnum Mini memiliki

ukuran tiga perempatnya atau 7cmx3cm, selain itu Magnum mini dijual

dalam satuan pack berisi enam buah es krim dan tidak dijual secara

satuan. Magnum mini memiliki lima jenis paket yang berbeda yakni

Classic-Almond-White, Double Caramel, Classic, Almond, Gold?!

Harga juga menjadi hal pembeda, yakni Rp 43.000,- per kotak berisi enam

buah es krim dan Magnum dijual dengan harga Rp 13.000,- per satuan. Es

krim Magnum semakin membuktikan bahwa Magnum memang memiliki

kualitas premium dengan membuka Magnum Café di Grand Indonesia

yang ternyata hanya dalam beberapa bulan terdapat lebih dari 320.000

pengunjung yang juga disebut pleasure seekers.

Dalam penjualan produknya Magnum Café memiliki beberapa paket

menarik yakni Prince's choice Magnum Dipping dengan pembelian

minimum Rp 100.000, pembelian minimal Rp 150.000 akan dimanjakan

dengan free Magnum Signature Dessert untuk kategori Magnum Dipping

dan Magnum Affogato, untuk pembelian minimum Rp 250.000 Rupiah

pleasure seekers selain dimanjakan dengan free Magnum Dipping atau

Magnum Affogato juga berkesempatan ikutan Lucky Dip yang nantinya

bisa membawa merchandise dari Magnum.
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Berdasarkan hasil riset penelitian terdahulu perluasan lini memiliki

dimensi yang secara umum berpengaruh terhadap kesuksesan produk lini,

hal ini didukung oleh hasil dari empat penelitian terdahulu yakni Harry

(2010:32-46), Nijssen (1999:27-55), dan Barthelo (2005:55-77) yang

ternyata menggunakan dimensi yang sama yakni kemiripan, reputasi,

ketidakpastian, dan inovasi.

Konsumen memiliki anggapan bahwa produk perluasan yakni Magnum

mini akan memiliki kemiripan dengan produk induknya, oleh karena itu

kemiripan merupakan sebuah faktor penting dalam mempengaruhi

persepsi konsumen untuk menerima produk perluasan dengan mudah dan

juga akan membangun sikap positif terhadap merek perluasan tersebut dan

dengan sikap positif yang ditunjukkan oleh konsumen maka secara tidak

langsung atau langsung akan pula berpengaruh terhadap citra merek

produk asalnya tersebut.

Reputasi yang dimiliki produk induk sebelum melakukan strategi

perluasan lini berperan penting saat produk Magnum Mini diluncurkan,

semakin baik reputasi yang dimiliki maka akan semakin mudah produk

perluasan masuk dan memiliki posisi di hati konsumen akan tetapi saat

melakukan strategi perluasan lini reputasi merek induk juga menjadi

taruhannya. Apabila produk perluasan ini berhasil maka reputasi serta citra

dari produk induk juga akan makin baik tapi sebaliknyta apabila produk

perluasan ini gagal maka produk induk juga akan terkena imbasnya saat

akan meluncurkan kembali produk baru mereka. Perusahaan Unilever

dalam hal ini telah melakukan strategi dalam usaha memberikan citra baik
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dalam produk Magnum Mini dengan cara turut serta menjualnya pada

Magnum Café sehingga para pleasure seekers atau konsumen Magnum

Café dapat menerima Magnum Mini sebagai bagian dari es krim Magnum.

Konsumen akan selalu melakukan analisa sebelum melakukan pembelian

suatu barang, pembelian didasarkan pada tipe dan tingkat kerugian dari

suatu produk. Ketidakpastian dalam produk akan menimbulkan keragu-

raguan pada konsumen sehingga akan mengurungkan niat konsumen untuk

mengkonsumsi produk tersebut. Ketidakpastian akan sebuah produk

merupakan representasi dari citra merek yang buruk oleh karena itu sebisa

mungkin produsen harus mengurangi risiko yang akan diterima konsumen

sehingga memperkecil tingkat ketikapastian suatu produk dengan

memberikan kosumen pengetahuan akan produk mereka.

Sikap inovatif pasti dimiliki konsumen, konsumen selalu ingin akan hal

yang baru dan mencoba hal hal baru dalam hidupnya oleh karena itu

produsen akan selalu dituntut untuk memenuhi sikap inovatif dari

konsumen. Dengan sikap inovatif yang tinggi konsumen akan dapat

melakukan evaluasi pada produk produk yang ada di pasaran dan dalam

penilaian ini citra merek suatu produk tersebut akan dapat dipengaruhi.

Dimensi dimensi ini akan peneliti coba kaitkan dengan citra merek produk

ketika telah melakukan strategi perluasan produk. Citra merek atau lebih

dikenal dengan sebutan brand image memegang peranan penting dalam

pengembangan sebuah merek, karena citra merek menyangkut reputasi dan

kredibilitas merek  yang  kemudian  menjadi “pedoman” bagi konsumen
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untuk mencoba atau menggunakan suatu produk barang atau jasa.

Konsumen yang melakukan uji coba konsumsi pada merek merek yang

dijumpainya pada akhirnya menimbulkan pengalaman tertentu (brand

experience) yang akan menentukan apakah konsumen tersebut akan

menjadi loyalis merek atau sekadar oportunis (mudah pindah ke lain

merek).

Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi yang

dibentuk dari informasi  dan  pengetahuan  terhadap merek itu. Citra

merek berkaitan erat dengan sikap yang berupa keyakinan dan pilihan

(preference) terhadap  suatu merek. Menurut Martinez (2004:39-49)

dimensi citra merek yaitu, pengetahuan/knowledge dan kecocokan pada

merek/fit to the brand.

Satu hal yang menarik dari perluasan produk ini adalah bagaimana produk

induk mempengaruhi citra dari perluasan produknya yakni Magnum Mini

dan bagaimana persepsi dari konsumen terhadap Magnum Mini yang

secara ukuran lebih kecil dan dijual dalam satuan pack berisi enam es

krim.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya penelitian

berkaitan dengan “Pengaruh Perluasan Lini Es Krim Wall’s Terhadap

Citra Merek Magnum Mini Di Bandarlampung”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini

adalah :

Apakah pengaruh produk induk terhadap citra merek produk perluasannya

yakni Magnum Mini.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh produk induk terhadap citra merek produk

perluasannya yakni Magnum Mini.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi PT

Unilever Indonesia Tbk agar dapat menggunakan strategi perluasan lini pada

produk lainnya di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti

Penerapkan teori pemasaran ke dalam dunia praktek yang sesungguhnya serta

untuk mengembangkan pemikiran mengenai perluasan lini terhadap citra merek.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan

serta dapat memberikan tambahan informasi bagi penelitian lain yang berkaitan

dengan bidang pemasaran.
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1.5 Kerangka Pemikiran

Perluasan lini adalah sebuah strategi perusahaan untuk memutuskan

menggunakan merek yang sudah  ada  pada  produknya  dalam  satu

ukuran atau varian baru. Perluasan lini memberikan keuntungan karena

merek baru tersebut umumnya lebih cepat diterima (karena sudah dikenal

sebelumnya). Hal ini memudahkan perusahaan memasuki pasar dengan

produk  baru.  Perluasan  merek dapat   menghemat   banyak   biaya   iklan

yang biasanya diperlukan untuk membiasakan konsumen dengan satu

merek.

Perluasan lini dan citra merek memiliki suatu hubungan berbentuk kausal

yaitu yang bersifat sebab akibat, dimana ada variabel independen (variabel

yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi)

(Sugiyono, 2008:56). Penilitian ini menggunakan variabel perluasan lini

(variabel independen) dapat mempengaruhi citra merek (variabel

dependen).

Perluasan lini dapat mempengaruhi citra merek, dapat dilihat dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh Harry (2010:32-46), Nijssen (1999:27-55),

dan Barthelo (2005:55-77) yang menggunakan dimensi penelitian yang

sama yakni kemiripan, reputasi, ketidakpastian, dan sikap inovatif.

Hasilnya mengemukakan bahwa kemiripan merupakan faktor paling

signifikan dalam perluasan lini sedangkan ketidakpastian dan pengetahuan

akan merek menjadi pembentuk citra merek. Sedangkan pada penelitian

Danibrata (2008:37-46) dan Martinez (2004:39-49) peneliti mengadopsi

variabel variabel perluasan lini dan citra merek yang hasil penelitiannya
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ditemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara perluasan lini

dengan citra merek.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat digambarkan

paradigma penelitian sebagai berikut.

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran

yang ada, maka hipotesis yang didapat bahwa perluasan lini yang

dilakukan dari produk induk akan memiliki pengaruh positif terhadap

citra merek produk perluasan.

Citra Merek (Y)

Perluasan Lini (X) :

1. kemiripan/similarity

2. reputasi/reputation

3. ketidakpastian/perceived risk

4. sikap inovatif/innovativeness


