
II. Landasan Teori

2.1 Definisi Promosi

Sedikit barang atau jasa, tidak peduli seberapa baik barang itu dikembangkan,

ditetapkan harganya dan didistribusikan dapat bertahan di pasar jika menerapkan

promosi yang efektif.

Menurut Phillip Kotler (2000:145), promosi didefinisikan sebagai berikut:

“Komunikasi dari pemasar yang menginformasikan, membujuk, dan
mengingatkan calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi
pendapat mereka atau memperoleh suatu respon”.

Sedangkan menurut Simamora (2001:36) promosi dapat diartikan sebagai berikut:

“Bagi produsen, promosi adalah kegiatan untuk memberi info produk,
membujuk konsumen untuk membeli, serta untuk mengingatkan
konsumen agar tidak melupakan produk. Bagi konsumen, promosi
adalah komunikasi antara produsen dan konsumen”.

Tjiptono (2002:221) mendefinisikan promosi sebagai:

“Promosi adalah suatu bentuk aktivitas pemasaran yang berusaha
menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar
bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan
perusahaan yang bersangkutan”.

Tiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan aktifitas

komunikasi yang dilakukan dari produsen ke konsumen dengan tujuan

menyampaikan informasi yang bersifat memberitahukan, membujuk, dan

mengingatkan kembali akan produk yang telah digunakan.
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2.2 Tujuan Promosi

Menurut Tjiptono (2002:221), kegiatan promosi memiliki tujuan dan tujuan

tersebut adalah:

1. Menginformasikan (Informing) mengenai keberadaan produk

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading), untuk mendorong pembeli

belanja saat itu juga.

3. Mengingatkan (reminding), para pelanggan pada manfaat yang telah

diperoleh setelah menggunakan produk tersebut dan tertarik untuk

membelinya kembali.

Sedangkan menurut Saladin (2002:126), tujuan dari promosi yaitu:

1. Tingkat kesadaran (awereness) akan kebutuhan produk dan keinginan

manfaat suatu produk.

2. Tertarik (interest) akan manfaat yang ditawarkan

3. Ingin (desire) adanya keinginan untuk mencoba

4. Tindakan (action) membeli produk yang ditawarkan yang kemudian

diharapkan menjadi pelanggan.

Maka dari pendapat diatas secara singkat promosi berkaitan dengan upaya

untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan,

memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin dan kemudian membeli dan

selalu ingat akan produk tersebut.
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2.3 Bauran Promosi

Kegiatan promosi dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran secara

keseluruhan serta diarahkan dan dikendalikan dengan baik. Bauran promosi juga

dibagi-bagi menjadi beberapa bagian besar yang masing-masing bagian tersebut

memiliki fungsi masing-masing yang jika dikelola dengan tepat dapat

menghasilkan tujuan penjualan yang besar pula di perusahaan. Bagian-bagian

tersebut disebut dengan bauran promosi (promotional mix).

Menurut Philip Kotler (2000:50) bauran promosi terdiri dari:

a. Periklanan

b. Promosi Penjualan (sales promotion)

c. Penjualan Perseorangan (personal selling)

d. Publisitas (publishing)

2.3.1 Periklanan (advertising)

Kegiatan periklanan merupakan kegiatan promosi yang paling sering digunakan

perusahaan dalam mempromosikan produk yang baru mereka hasilkan melalui

media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. Pengiklanan tidak hanya

digunakan oleh perusahaan saja tetapi juga lembaga-lembaga pemerintahan, dan

lembaga sosial unuk masyarakat luas.

Menurut Philip Kotler (2000:578):

“Periklanan adalah suatu penyajian non personal dan promosi ide,
barang atau jasa yang dibayarkan oleh suatu sponsor tertentu”.

Periklanan merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak langsung yang

digunakan oleh perusahaan untuk menawarkan dan mempromosikan produk atau
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jasa yang dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang baik dan

mengubah cara pandang konsumen sehingga membeli produk yang diiklankan

tersebut.

Tujuan-tujuan dari periklanan menurut Philip Kotler (2000:578) dibagi menjadi 3

bagian yaitu:

1. Iklan Persuasi

Iklan ini sangat penting dalam persaingan dimana sasaran perusahaan ialah

menciptakan permintan yang selektif akan merek tertentu dengan menarik

kembali para pelanggan yang hilang atau lari dengan menarik atau mengarahkan

arus langganan secara perlahan kearah produk yang dihasilkan dari merek

produk saingan.

2. Iklan Informasi

Iklan ini menerangkan produk dalam tahap perintisan untuk menciptakan

permintaan pokok atas kategori produk tersebut, untuk menarik pelanggan baru

dengan menarik arus pembeli kearah produk yang diiklankan oleh perusahaan

dan menggantikan tempat para langganan yang pindah ke merek produk

pesaing.

3. Iklan Pengikat

Hal ini sangat penting dalam tahap kedewasaan suatu produk untuk menjaga

konsumen agar selalu ingat akan produk tersebut, mempertahankan para

pelanggan yang tetap menggunakan produk perusahaan dan membujuk

pelanggan agar tetap menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Bentuk dari media periklanan antara lain:
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a. Media cetak terdiri dari: surat kabar,  majalah,  tabloid,  koran,  papan

iklan,  brosur,  spanduk, dan poster.

b. Media elektronik (visual) terdiri dari: televisi, radio, dan internet.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan periklanan yang berhasil

yaitu:

1. Mencapai sasaran yang dituju

Media yang digunakan dalam pelaksanaannya haruslah disesuaikan dengan

kondisi konsumen yang hendak dituju. Misalnya kelompok pelajar dan

mahasiswa, maka iklan uang dibuat setidaknya harus melibatkan idola yang

sedang disukai pada saat ini, untuk digunakan sebagai model iklan produk

yang akan dijual kepasaran.

2. Penghematan biaya

Pengiklanan haruslah dilakukan berulang-ulang agar mudah diingat oleh

konsumen hal ini dapat menimbulkan biaya yang sangat besar. Untuk itu

pengeluaran biaya harus direncanakan sesuai dengan luas pasar sehingga iklan

dapat juga menarik konsumen baru.

3. Mengingatkan calon pembeli

Dengan adanya iklan atau gambar-gambar yang ditampilkan setiap saat dapat

membuat konsumen ataupun calon konsumen selalu ingat akan produk yang

ditawarkan.

2.3.2 Promosi Penjualan (sales promotion)

Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi yang diatur guna mendorong

pembelian produk secara efektif dan meningkatkan jumlah barang yang akan

dibeli konsumen dengan mengadakan pameran, dan berbagai kegiatan penjualan
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yang dilakukan sewaktu-waktu dan tidak bersifat rutin. Adapun bentuk kegiatan

promosi penjualan antara lain: potongan harga pembelian, pemberian kupon,

perlombaan dan sayembara, pemberian sampel.

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2000:279):

“Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain
kewiraniagaan, periklanan dan publisitas yang mendorong
keefektifan pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan
alat-alat seperti peragaan, pameran,demonstrasi, dan sebagainya”.

Dengan adanya promosi penjualan perusahaan diharapkan mampu menarik

pelangan baru yang potensial untuk mencoba menggunakan produk yang ada,

serta mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak lagi dan juga

mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan pihak pengecer.

Kegiatan promosi penjualan yang dilaksanakan oleh penjual dalam mencapai

tujuannya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Promosi Perdagangan (Trade Promotion)

Promosi ini ditujukan untuk memperlancar atau mengatasi perubahan yang terjadi

dalam menghadapi persaingan. Dengan memberikan insentif terhadap penjual

personal, melatih armada penjual, dan potongan harga kepada toko yang

bekerjasama dengan perusahaan.

2. Promosi Penjualan Konsumen (Consumer Sales Promotion)

Promosi ini mennggunakan cara yang berbeda untuk menjual produknya. Untuk

produk baru dilakukan dengan cara pemberian sample, kuponm dan pendanaan

ulang. Sedang potongan harga, perlombaan konsumen atu sayembara digunakan

untuk produk-produk yang sudah jernih.
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3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi ini ditujukan kepada para tenaga penjual yang bertujuan untuk

meningkatkan moral karyawan agar mau lebih tertarik untuk menjual produk dan

meningkatkan penjual. Kegiatan  ini menawarkan intensif bagi konsumen dan

penjual ulang untuk mendorong permintaan jangka pendek terhadap produk.

Alat-alat promosi penjualan terdiri dari beberapa macam, dan diantaranya:

1. Kupon

Kupon merupakan sertifikat pembelian untuk memperoleh potongan harga dalam

membeli produk tertentu.

2. Paket Harga

Paket Harga merupakan pengurangan harga yang dicantumkan oleh produsen

langsung pada label atau kemasan dan ternyata paket harga ini lebih efektif

dibandingkan kupon untuk merangsang penjualan jangka pendek.

3. Undian, kontes dan permainan

Kegiatan promosi ini memberikan konsumen peluang untuk memenangkan

sesuatu seperti: uang tunai, paket wisata, atau barang dengan cara konsumen

mengikuti kontes dan permainan yang disediakan atau mengirimkan undian

sebanyak-banyaknya untuk memenangkan perlombaan baik dengan

keberuntungan ataupun usaha keras.

4. Barang Promosi

Terdiri dari barang pernak-pernik yang bermanfaat yang berisikan atau bertuliskan

nama pengiklan yang diberikan kepada konsumen seperti payung, gelas, jam

dinding, kalender.
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Semua kegiatan promosi penjualan ini paling sering digunakan untuk

meperkenalkan produk baru walaupun merupakan taktik pemasaran berjangka

pendek namun paling cepat mendapat tanggapan dari calon pembeli, memperoleh

konsumen baru, mempertahankan hubungan dengan konsumen uang telah ada,

dan dapat menjual poduk lebih banyak lagi.

2.3.3 Penjualan Perseorangan (Personal Selling)

Penjualan pribadi merupakan penjualan yang dilakukan secara lisan kepada calon

konsumen ataupun konsumen tepat disaat perusahaan ingin memperkenalkan

produk atau jasa yang baru dihasilkan. Penjualan pribadi dapat dikatakan sebagai

suatu hubungan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka untuk

menciptakan hubungan timbal balik guna mengubah dan menciptakan komunikasi

yang baik antara konsumen dan produsen.

Menurut Fandy Tjiptono (2002:224):

“Penjualan pribadi adalah komunikasi langsung antara penjual dan
calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon
pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk
sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya”.

Pada dasarnya kegiatan promosi yang paling efektif untuk mendapatkan

konsumen adalah dengan promosi periklanan namun seringkali kegiatan

periklanan ini tidak cukup sehingga dibutuhkan penjualan perseorangan untuk

meyakinkan konsumen akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Kegiatan penjualan perseorangan diperlukan saat:

a. Menciptakan kepercayaan, hal yang harus dilakukan oleh penjual perseorangan

adalah menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang akan
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ditawarkan. Hal ini mungkin sulit tercapai apabila menggunakan promosi

lainnya.

b. Pembelian yang bersifat sekali-sekali walaupun produk yang ditawarkan sudah

dikenal oleh masyarakat namun pembeliannya dilakukan sekali-kali maka

penjual perseorangan sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini.

c. Peragaan, dalam memperkenalkan produk atau jasa yang belum dikenal oleh

konsumen penjual perseorangan berkewajiban untuk memperagakannya agar

calon konsumen dapat mengetahuinya.

d. Produk yang didisain dengan kebutuhan. Penjual perseorangan dibutuhkan

untuk memperkenalkan produk yang telah dibuat sesuai dengan permintaan

konsumen.

e. Produk yang memiliki nilai unit yang tertinggi. Tugas dari penjual

perseorangan adalah menawarkan produk yang bernilai tinggi yang

memerlukan peragaan yang khusus seperti berlian.

Dalam pelaksanaannya kegiatan penjualan perseorangan lebih bersifat mendalam

dan lebih persuasif akibat timbulnya hubungan baru yang diciptakan oleh tenaga

penjual dan konsumen. Para penjual lebih memahami dan mengamati reaksi yang

dihasilkan oleh konsumennya dan melakukan pendekatan yang sesuai dengan

konsumennya sehingga usaha yang sia-sia dapat ditekan.

Konsumen dapat langsung melakukan pembelian kemudian tenaga penjual dapat

membina hubungan jangka panjang dengan konsumen. Metode ini memerlukan

waktu yang cukup lama dan tenaga lebih banyak dikarenakan tenaga penjual

hanya dapat berkomunikasi dengan sejumlah kecil calon konsumen sehingga

biasanya kegiatan ini memerlukan tambahan pengeluaran yang lebih banyak.
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Namun demikian penjualan perseorangan juga tetap digunakan dalam kegiatan

promosi untuk mendukung kegiatan promosi lainnya.

2.3.4 Publisitas (publicity)

Publisitas memiliki bagian yang lebih luas, yang meliputi tentang usaha-usaha

yang dilakukan perusahaan untuk menarik konsumen. Kegiatan publisitas sangat

berbeda dengan ketiga kegiatan promosi yang ada seperti periklanan, penjualan

pribadi dan promosi penjualan.

Kegiatan publisitas tidak terbatas, perusahaan harus menciptakan hubungan yang

baik dengan masyarakat dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan perusahaan

sehingga publisitas dapat berjalan dengan baik.

Apabila perusahaan memiliki hubungan yang tidak baik dengan masyarakat maka

akan sangat berpengaruh dengan kegiatan perusahaan, jadi sebaiknya perusahaan

mengurangi rumor-rumor, cerita, ataupun peristiwa yang tidak baik agar tidak

menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap konsumen maupun pihak-pihak

yang bekerjasama dengan perusahaan.

Menururt Philip Kotler (2000:65) :
“Publisitas adalah kelompok apapun yang memiliki kepentingan
aktual potensial atas pengaruh terhadap kemampuan perusahaan
untuk mencapai tujuan yang melibatkan berbagai program yang
dirancang untuk mempromosikan dan atau menjaga citra perusahaan
atau tiap produknya”.

Adapun alat utama dari publisitas yaitu:

a.  Berita, dalam hal ini humas dari sebuah perusahaan menciptakan berita yang

dianggap menguntungkan bagi perusahaan dan terhadap produk yang akan dijual.



27

Adapun membuat aktifitas yang menghasilkan berita yang menguntungkan bagi

perusahaan, akan tetapi terkadang berita yang ada terjadi secara alami.

b.  Pidato, kegiatan ini biasanya terjadi secara eksklusif pada saat memberikan

sambutan dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan

produk baru, atau dalam pertemuan dagang atau pertemuan penjualan saat

menjawab pertanyaan yang diajukan. Acara tersebut misalnya, pembukaan besar-

besaran (grand opening), pelunucuran produk, yang dilakukan untuk menarik

minat pasar sasaran.

Publisitas yang dilakukan dapat menghasilkan calon pembeli yang potensial

dikarenakan pemberitaan yang dilakukan dalam publisitas dianggap sebagai

sesuatu yang benar adanya dan lebih mudah dipercaya sebab tidak bersifat mutlak.

Hal ini disebabkan pesan yang disampaikan kepada konsumen merupakan bentuk

berita bukan sebagai pesan komunikasi untuk maksud menjual.

2.4. Merek

2.4.1 Pengertian Merek

Merek adalah salah satu yang paling terpenting dalam daur kehidupan suatu

produk. Merek membedakan produk dengan pesaingnya. Merek merupakan suatu

identitas suatu produk bagaimana produk tersebut akan dikenal masyarakat dan

akan ada terus dalam ingatan masyarakat.

“Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan
atau bahkan kombinasi dari semuannya tadi, yang dimaksudkan
untuk menyebutkan barang-barang atau jasa dari seseorang atau
sekelompok penjual agar terbedakan dari pesaingnya. (Kotler, 2005 :
82)”.
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Saat ini merek menjadi sangat penting karena atribut-atribut lain dari kompetisi,

seperti atribut produk biasanya relatif mudah untuk ditiru. Alasan penting lainnya

adalah merek lebih bermakna daripada sekedar produk. Produk hanya

menjelaskan atribut fisik, sedangkan merek dapat menjelaskan emosi serta

hubungan secara spesifik dengan pelanggannya. Hal ini dapat terjadi karena

merek mengandung nilai-nilai yang bersifat intangible seperti: emosional,

keyakinan, harapan, serta sarat dengan persepsi pelanggan.

Merek pada dasarnya merupakan janji penjual untuk memberikan manfaat dan

jasa kepada pembeli. Merek terbaik akan menunjukkan suatu jaminan kualitas.

Jika perusahaan memberlakukan merek sebagai suatu nama saja maka berarti

perusahaan telah kehilangan makna pemberian merek. Tantangan dalam

pemberian merek adalah untuk mengembangkan sekumpulan pengertian yang

mendalam tentang merek.

Pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya

merupakan suatu simbol, karena merek menurut Rangkuti (2004:3) memiliki

enam tingkat pengertian yaitu:

1. Atribut

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar

pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung

dalam suatu merek.

2. Manfaat

Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak membeli atribut

melainkan membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan atribut

menjadi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen.
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3. Nilai

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang

memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas,

sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.

4. Budaya

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, Mercedes mewakili budaya

Jerman yang terorganisasi dengan baik, dan selalu menghasilkan produk yang

berkualitas tinggi.

5. Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi penggunanya.

Diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian pengguna akan tercermin

bersamaan dengan merek yang ia gunakan.

6. Pemakai

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah

sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk

menggunakan mereknya.

Menyeleksi nama merek yang baik bukan merupakan tugas yang mudah. Sebuah

merek yang baik harus memiliki karakteristik-karakteristik di bawah ini sebanyak

mungkin, meskipun dalam kenyataannya sukar sekali untuk memiliki semuanya.

Menurut Rangkuti (2004: 37) sebuah merek harus:

1. Nama merek harus menunjukkan manfaat dan mutu produk tersebut.

2. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenal, dan diingat. Nama yang singkat

sangat membantu.

3. Nama merek harus mudah terbedakan, artinya harus spesifik dan khas.
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4. Nama merek harus mudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing.

5. Nama merek harus bisa memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat

perlindungan hukum.

2.4.2 Manfaat Merek

Menurut Rangkuti (2004:139) manfaat pemberian merek adalah sebagai berikut:

1. Manfaat merek bagi perusahaan

a. Nama merek memudahkan perusahaan untuk mengolah pesanan-pesanan dan

memperkecil timbulnya permasalahan.

b. Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi perusahaan dari

pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila tidak setiap pesaing akan meniru produk

yang telah berhasil di pasaran.

c. Merek memberikan peluang bagi perusahaan untuk mempertahankan kesetiaan

konsumen terhadap produknya, dimana kesetiaan konsumen akan melindungi

perusahaan dari persaingan serta membantu memperketat pengendalian dalam

merencanakan strategi bauran pemasaran.

d. Merek dapat membantu perusahaan dalam mengelompokkan pasar ke dalam

segmen-segmen.

e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik.

2. Manfaat merek bagi distributor

a. Memudahkan penanganan produk.

b. Mengidentifikasi pendistribusian produk.

c. Meminta produksi agar berada pada standar mutu tertentu

d. Meningkatkan pilihan bagi para pembeli.
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3. Manfaat merek bagi konsumen

a. Mempermudah mengidentifikasi produks atau jasab. Meyakinkan mereka

bahwa mereka akan memperoleh kualitas barang yang sama jika membeli ulang.

c. Konsumen dapat mengaitkan status dan prestisenya dengan adanya merek

tertentu.

2.4.3 Membangun Merek Dibenak Konsumen

Produk merupakan elemen pertama  dan yang paling penting dalam bauran

pemasaran, yang didalamnya dituntut berbagai koordinasi berbagai keputusan

mengenai bauran produk, merek, kemasan, dan label. Definisi produk dalam

pemasaran adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat

memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada

bentuk fisik produk, melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian

produk. Kepuasan tersebut merupakan akumulasi kepuasan fisik, psikis, simbolis,

dan pelayanan yang diberikan oleh produsen.

Suatu produk harus memiliki merek yang kuat agar produk tersebut berbeda

dengan pesaing-pesaingnya dan mampu menguasai pasar sasaran yang dituju

maka. Oleh karena itu sebagai sebuah strategi merek yang dimilki oleh sebuah

perusahaan memberikan keuntungan bagi produsen. Merek memegang peranan

yang sangat penting, salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada

saat kita menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Dengan demikian dapat

diketahui adanya ikatan yang emosional yang tercipta antara konsumen dengan

perusahaan penghasil produk melalui merek. Pesaing dapat saja menawarkan
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produk yang mirip tetapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional

yang sama.

Menurut Darmadi, Sugiarto, T. Sitinjak (2001:2) merek menjadi sangat penting

saat ini karena:

1. Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji emosi

menjadi konsisten dan stabil.

2. Merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar.

3. Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Semakin

kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan makin

banyak asosiasi merek yang terbentuk dalam merek tersebut yang pada akhirnya

akan meningkatkan citra merek.

4. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen.

5. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen.

6. Merek berkembang menjadi sumber asset terbesar bagi perusahaan.

Karena merek dapat memberikan suatu janji emosional, yang merupakan aspek

yang tidak kasat mata, yaitu nilai dan hubungan emosional yang membungkus

produk tersebut untuk membuatnya mnjadi sesuatu yang spesial. Hal inilah yang

menjadikan perusahaan yang ingin mempunyai citra merek yang baik memerlukan

perhatian yang serius melalui berbagi evaluasi dan perhatian terhadap merek

tertentu. Ketika seorang konsumen berfikir tentang suatu produk, merek biasanya

memikirkan sifat-sifat dan keistimewaan serta manfaat praktis yang akan

diberikan oleh suatu produk kepada konsumen.
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Menurut Paul Temporal (2001:73):

“ Aspek utama yang membuat suatu menjadi spesial adalah kepribadian.
Kepribadian suatu mereklah yang bisa menarik keempat fungsi otak,
karena kepribadian manusia pada umumnya ditentukan melalui nilai dan
keyakinan yang mereka punyai dan karakteristik kepribadian lainnya yang
mereka kembangkan” .

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa preferensi suatu merek dibenak

konsumen cenderung berasal dari kebutuhan emosional yang dipunyai manusia.

Rahasia kekuatan merek ada dalam pemberian nilai tambah, khususnya nilai

psikologi pada produk, jasa dan perusahaan dalam bentuk keuntungan-keuntungan

yang tidak kasat mata-hubungan emosional, keyakinan, nilai dan perasaan yang

dikaitkan dengan merek oleh para konsumen. Hal inilah yang bisa dengan kuat

membedakan satu merek dengan merek lainnya dalam benak konsumen.

Pengalaman konsumen bersama suatu merek akan membangun citra merek

dibenak konsumen.

Menurut Paul Temporal (2001:52)

“ Citra adalah suatu produk dari persepsi masyarakat, yaitu apa yang
dipikirkan atau bahkan dibayangkan orang-orang tentang sesuatu.”

Berdasarkan pengertian diatas kekuatan merek tidak terlepas dari citra merek

tersebut, karena merek yang kuat memiliki kesetiaan konsumen. Hal ini diperkuat

dengan kenyataan bahwa konsumen tetap menginginkan suatu merek yang telah ia

percayai dan tidak akan menggantikannya walaupun produk pengganti lebih

murah. Keteguhan konsumen terhadap suatu merek sudah pasti didahului oleh

penerimaan merek oleh konsumen, penerimaan ini akan mempengaruhi

familiaritas merek (brand familiarity). Kadar familiaritas merek ini

mempengaruhi perencanaan seluruh bauran pemasaran apabila produk itu perlu
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ditawarkan dan apa jenis promosi yang diperlukan. Oleh karena itu persepsi

konsumen terhadap suatu merek yang baik dapat membantu membangun

familiaritas merek yang pada akhirnya diharapkan akan melahirkan kesetiaan

terhadap merek sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

2.5 Kesadaran Merek (Brand Awareness)

2.5.1 Pengertian Kesadaran Merek (Brand Awareness)

Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali,

mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk

tertentu. Bagian dari suatu kategori produk perlu ditekankan karena terdapat suatu

hubungan yang kuat antara kategori produk dengan merek yang dilibatkan.

Menurut Aaker, yang dikutip oleh Rangkuti (2004:39)

“Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli
untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek
merupakan bagian dari kategori produk tertentu”.

Brand awareness membutuhkan jangkauan kontinum (continum ranging) dari

perasaan yang tidak pasti bahwa merek tertentu telah dikenal sebelumnya,

sehingga konsumen yakin bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya merek

dalam suatu kelompok produk. Kontinum ini dapat terwakili dalam tingkatan

brand awareness yang berbeda berbeda yang dapat digambarkan dalam suatu

piramida sebagai berikut:
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Gambar 3. Piramida Tingkat Kesadaran Merek  (Brand Awareness)

Top
of  Mind

Brand Recall

Brand Recognition

Unaware of Brand

Sumber: Rangkuti (2004:40)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

• Unaware of  Brand (tidak menyadari merek) merupakan tingkat yang

paling rendah, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu

merek.

• Brand Recognition (pengenalan merek) merupakan tingkat minimal dari

kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seseorang pembeli memilih

suatu merek pada saat melakukan pembelian.

• Brand Recall (pengingatan kembali terhadap merek) didasarkan pada

permintaan sesorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas.

Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan, karena

berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk

memunculkan merek itu.

• Top of  Mind (puncak pikiran) merupakan tingkat yang paling tinggi,

dimana apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan

pengingatan dan ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek

yang paling banyak disebutkan pertama sekali merupakan puncak pikiran.
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Hal ini berarti merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai

merek yang ada di dalam benak konsumen.

2.5.2 Bagaimana Brand Awareness Bekerja Membantu Merek

Peran brand awareness terhadap brand equity dapat dipahami dengan membahas

bagaimana brand awareness menciptakan suatu nilai. Penciptaan nilai ini dapat

dilakukan dengan banyak cara, antara lain:

- Anchor to other association which can be attached.

Pada dasarnya suatu merek dapat memiliki hubungan dengan hal-hal lain.

- Faniliarity liking.

Suatu upaya mengenalkan sebuah merek dengan cara menimbulkan suatu hal

yang familiar. Suatu kebiasaan dapat menimbulkan ketertarikan kesukaan yang

kadang-kadang dapat berpengaruh dalam membuat keputusan.

- Substance or commitment

Kesadaran akan merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan inti yang

sangat penting bagi suatu perusahaan.

- Brand to consider

Penyelesaian suatu kelompok merek yang telah dikenal sebagai suatu upaya yang

mempertimbangkan merek mana yang akan diputuskan untuk digunakan.

Keputusan pemilihan ini biasanya dipengaruhi oleh ingatan konsumen terhadap

merek yang paling diinginkan.
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2.5.3 Bagaimana Mencapai Kesadaran

Pengenalan maupun pengingatan merek akan melibatkan upaya mendapatkan

identitas nama dan menghubungkannya ke kategori produk. Agar brand

awareness dapat dicapai dan diperbaiki dapat ditempuh beberapa cara:

a. Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan tampil beda dibandingkan

dengan lainnya serta harus ada hubungan antara merek dengan kategori

produknya.

b. Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik sehingga membantu konsumen

untuk mengingat merek.

c. Jika produk memiliki simbol, hendaknya symbol yang dipakai dapat

dihubungkan dengan mereknya.

d. Perluasan nama merek dapat dipakai agar merek semakin banyak diingat

pelanggan.

e. Kesadaran Merek (Brand awareness) dapat diperkuat dengan memakai suatu

isyarat yang sesuai kategori produk, merek, atau keduanya.

f. Melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan karena membentuk

ingatan lebih sulit dibandingkan membentuk pengenalan.

2.5.4 Mengukur Brand Awareness

Pengukuran brand awareness menurut Aaker didasarkan kepada pengertian-

pengertian dari brand awareness yang mencakup tingkatan brand awareness,

yaitu Top Of Mind (puncak pikiran), Brand Recall (pengingatan kembali terhadap

merek), Brand Recognition (pengenalan merek), Unaware of Brand (tidak
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menyadari merek). Informasi dapat diperoleh dengan menggunakan kuisioner

(daftar pertanyaan) yang berisi pertanyaan tunggal atau pertanyaan jamak.

1. Top of  Mind, menggambarkan merek yang pertama kali diingat responden atau

pertama kali diingat responden atau pertama kali disebut ketika yang

bersangkutan ditanya tentang suatu kategori dari produk. Top of mind adalah

single respons questions artinya satu responden hanya boleh memberikan satu

jawaban pertanyaan ini.

2. Brand Recall, mencerminkan merek apa yang diingat responden setelah

menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Brand recall merupakan multi

respon question yang menghasilkan jawaban tanpa dibantu.

3. Brand Recognition, merupakan pengukuran kesadaran responden dimana

kesadarannya diukur dengan diberikan bantuan. Pertanyaan yang diajukan dibantu

dengan menyebutkan ciri-ciri dari produk merek tertentu. Pertanyaan diajukan

untuk mengetahui seberapa banyak responden yang perlu diingatkan akan

keberadaan merek tersebut.

4. Unaware of  Brand, dilakukan observasi terhadap pertanyaan pengenalan

kesadaran merek sebelumnya dengan melihat responden yang menjawab

pengenalan merek.

Namun dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan 3 variabel yaitu Brand

Recognition, Brand Recall, dan Top of Mind, sedangkan Unawareness tidak

digunakan karena tahapan minimal dari Brand Awareness adalah Brand

Recognition dan penulis hanya meneliti responden yang sudah pernah

menggunakan produk Axioo minimal satu kali.


