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Bab ini membahas pendekatan baru tentang pengaruh promosi-
harga, promosi-premium dan periklanan serta pengaruh moderasi 
peubah negara asal, reputasi perusahaan, dan status sosial-ekonomi 
terhadap brand salience  sebuah produk. 

 
Membangun Brand Salience Melalui Sales Promotion  

Sebagai praktisi bisnis yang cukup lama menekuni bisnis elektro-
nika rumah tangga, hasil penelitian ini di luar perkiraan penulis dan 
rekan pemasar yang selama ini meragukan aktivitas sales promotion. 
Keraguan penulis dan para pemasar bahwa melakukan sales promotion 
terhadap sebuah merek perusahaan akan mencederai merek, terbukti 
tidak benar. Tidak selalu aktivitas sales promotion menyebabkan 
sebuah merek perusahaan menjadi tergerus. Perusahaan dengan merek 
terkenal yang selalu melakukan aktivitas sales promotion selama 
bertahun-tahun ternyata masih tetap berdiri, dan penjualan produk 
setiap tahun meningkat secara signifikan.  

         Sales promotion yang dilakukan perusahaan, dalam bentuk 
promosi harga memberikan hasil positif terhadap brand salience 
perusahaan. Sebaliknya promosi premium yang dilakukan berpengaruh 
positif terhadap brand salience setelah dimoderasi oleh faktor negara 
asal merek, reputasi perusahaan dan status sosial ekonomi konsumen. 
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Promosi harga yang dimoderasi oleh faktor-faktor ini semakin mening-
katkan brand salience perusahaan. Tidak hanya perusahaan asing ber-
skala besar yang dapat melakukan sales promotion, perusahaan ber-
skala kecil dan menengah pun dapat melakukan sales promotion dalam 
aktivitas pemasarannya, selama mempertimbangkan faktor-faktor 
moderasi tersebut. 

Promosi harga selalu dianggap dapat mencederai sebuah merek, 
dan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan anggapan 
tersebut. Menurut Aaker (2001) dan Walker (2002) apabila terlalu 
sering promosi-harga dilakukan, akan menyembunyikan kemampuan 
sebuah merek untuk membangun brand salience pada pasar sasaran. 
Diungkapkan juga bahwa terlalu sering menerapkan promosi harga 
terhadap konsumen akan menurunkan kepercayaan konsumen terha-
dap kualitas sebuah merek. Konsumen akan menganggap kualitas 
merek tersebut buruk. Konsumen juga akan menunda pembelian 
sebuah merek apabila mereka beranggapan bahwa akan segera ada 
penurunan harga atau insentif pembelian lainnya. Anggapan yang 
sangat masuk akal apabila sebuah merek terlalu sering dipromosikan 
dengan promosi harga konsumen.  

Walaupun secara tradisional tidak digunakan untuk membangun 
merek, hasil penelitian menunjukkan banyak merek yang besar dan 
sukses meyakini bahwa promosi harga untuk konsumen dapat juga 
dilakukan. Hal ini berbeda dengan teori pemasaran tradisional bahwa 
pemasar sebaiknya tidak menjalankan promosi harga dalam memba-
ngun merek. Tujuan alami promosi harga adalah mengomunikasikan 
sebuah nilai kepada konsumen merek yang setia. Jadi dapat dilihat dua 
keuntungan alamiah, yaitu meningkatkan penjualan jangka pendek dan 
membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen yang sudah 
setia terhadap merek. Semua aktivitas promosi ditujukan untuk 
meningkatkan penjualan, sehingga tidak ada artinya apabila tidak 
menyebabkan transaksi penjualan. Konsumen memahami manfaat dari 
promosi-harga dengan merasakan kepuasan, dan pada akhirnya ber-
pengaruh positif terhadap merek produk yang dikonsumsi. Konsumen 
saat tidak mempunyai pilihan merek produk dalam situasi beli, akan 
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mempertimbangkan faktor promosi harga yang diberikan merek 
tersebut, sehingga berpengaruh positif terhadap brand salience produk. 

          Penjualan produk bermerek dari negara maju meskipun dengan 
potongan harga besar tetap juga meningkatkan citra merek. Salah satu 
masalah penting yang dihadapi merek produk buatan negara Asia 
dalam kurun waktu terakhir ini adalah persepsi produk murah dan 
berkualitas rendah (Temporal, 2002). Persepsi ini berlangsung selama 
puluhan dekade, dan terbukti sulit dihilangkan. Sebaliknya konsumen 
di negara asia cukup sensitif dengan faktor harga. Mereka mengingin-
kan produk dengan merek terkenal, namun dengan harga terjangkau. 
Merek yang berasal dari negara-negara maju dan merek sudah dikenal 
dapat meningkatkan citra produk tersebut. Pembelian merek produk 
terkenal, meskipun dengan potongan harga besar memuaskan kon-
sumen.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen yang mendapat 
potongan harga saat pembelian produk, sekaligus mempertimbangkan 
faktor asal negara merek, semakin memuaskan konsumen. Dengan 
sendirinya konsumen akan tetap mempunyai citra positif terhadap 
merek produk tersebut. Persepsi konsumen terhadap potongan harga 
menjadi semakin positif karena dapat membeli produk berharga diskon 
tapi buatan negara maju. Konsumen pada saat situasi beli dan tidak 
memiliki pengetahuan terhadap sebuah merek dengan sendirinya akan 
memilih merek produk yang memberikan promosi harga dan berasal 
dari negara maju, sehingga brand salience produk menjadi lebih kuat. 

Meskipun perusahaan domestik dan tidak memiliki akses inter-
nasional, tetap dapat menerapkan promosi harga dalam penjualan 
produknya, asalkan perusahaan tersebut sudah memiliki reputasi yang 
baik. Ditegaskan oleh Alessandri (2006) bahwa reputasi perusahaan dan 
strategi bisnis berperan penting dalam hubungan antara strategi peme-
rekan (branding strategy) dan kinerja keuangan perusahaan. Reputasi 
perusahaan yang baik dapat meningkatkan kesetiaan konsumen terha-
dap merek perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan bereputasi bagus 
akan mendapat tanggapan positif dari konsumen. 
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Konsumen yang sudah setia terhadap merek perusahaan yang 
memiliki reputasi bagus akan tetap memberikan penghargaan tinggi 
terhadap promosi harga yang diberikan perusahaan tersebut, meskipun 
pemasar selalu mengatakan bahwa promosi harga akan mencederai 
merek (Aaker, 2001). Konsumen memberikan tanggapan positif terha-
dap promosi harga yang diberikan perusahaan, bahkan akan merasa 
adanya nilai lebih yang diberikan perusahaan melalui promosi harga. 
Pada saat konsumen dihadapkan pada situasi beli dan tidak faham 
terhadap merek produk, akan memutuskan membeli merek produk 
yang memberikan promosi harga dan dibuat oleh perusahaan yang 
bereputasi baik. Sehingga pada akhirnya dapat memperkuat brand 
salience produk, meskipun perusahaan berskala domestik. 

Darian (1987) dan Donthu dan Garcia (1999) mengindikasikan 
bahwa konsumen berpenghasilan lebih tinggi cenderung mengecilkan 
nilai resiko keuangan dalam situasi beli sebuah produk. Sebaliknya 
konsumen dengan status sosial-ekonomi lebih rendah akan memilih 
produk dengan merek yang diperoleh dengan harga bersaing (Reardon, 
2007). Hal ini berimplikasi bahwa konsumen dengan status sosial-
ekonomi rendah akan menanggapi promosi harga produk bermerek 
terkenal secara lebih positif ketimbang konsumen dengan status sosial-
ekonomi lebih tinggi. Hal ini dipandang sebagai nilai lebih dan 
berpengaruh positif terhadap merek perusahaan, khususnya bagi 
konsumen dengan status sosial-ekonomi lebih rendah. Konsumen yang 
tidak faham merek produk dan dihadapkan dalam situasi beli, khusus-
nya konsumen dengan status sosial ekonomi menengah bawah akan 
dengan senang hati membeli merek produk yang memberikan potong-
an harga.  

          Promosi premium sebagai bagian dari sales promotion masih 
dianggap jalan tengah terbaik dalam melaksanakan promosi produk 
yang dapat berpengaruh terhadap harga produk. Penelitian ini ternyata 
menunjukkan hasil yang berbeda dengan anggapan tersebut. Menurut 
Arora (2007) promosi premium jauh lebih efektif daripada promosi 
harga dan dalam tingkatan lebih kecil ternyata promosi premium juga 
lebih efektif ketimbang promosi tradisional, seperti potongan dan 
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rabat. Namun berdasar hasil penelitian, promosi-premium justru ber-
pengaruh negatif terhadap brand salience. Promosi-premium melalui 
strategi pemberian hadiah apalagi dengan hadiah yang berharga mahal, 
serta berganti ganti, menjadi berpengaruh negatif bagi brand salience, 
karena menimbulkan unsur ketidakpercayaan pelanggan untuk mem-
beli produk tersebut. Temuan penelitian ini terbukti berbeda dengan 
teori pemasaran tradisional yang mengatakan promosi premium masih 
lebih baik ketimbang promosi harga dalam membangun merek. Brand 
salience yang baik harus dipersepsikan positif oleh pelanggan produk, 
sehingga memberi kontribusi positif terhadap citra produk beserta 
implikasi berupa keunggulan produk tersebut. 

Menurut penelitian Liefeld (2002), persepsi dan sikap tentang 
kualitas sebuah produk konsumen selalu menyertakan faktor negara 
asal sebagai salah satu variabel pilihan konsumen yang penting. Konsu-
men mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh produk pilihan sesuai 
negara asal yang dituju, dalam bentuk promosi-premium. Konsumen 
yang mendapatkan promosi premium tanpa melihat negara asal merek 
dapat menganggap sebagai sebuah manipulasi, karena banyaknya 
ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum menikmati promosi 
premium tersebut, sehingga akhirnya memberikan pengaruh negatif 
terhadap merek perusahaan.  

Dengan memperhitungkan bahwa negara asal merek yang mem-
berikan promosi premium, hal ini mengakibatkan sikap positif dari 
konsumen, sehingga pada akhirnya berpengaruh positif pula terhadap 
merek perusahaan. Khususnya ini terjadi apabila asal merek berasal 
dari negara-negara maju, sehingga bentuk promosi premium yang 
diberikan juga berasal dari negara-negara maju tersebut. Penelitian ini 
melengkapi hasil sebelumnya, bahwa promosi premium tanpa mem-
pertimbangkan faktor negara asal merek ternyata berpengaruh negatif, 
dan hasil sebaliknya dengan mempertimbangkan faktor negara asal 
merek. Konsumen yang dihadapkan situasi beli produk dan tidak 
faham merek produk, akan mempertimbangkan membeli merek 
produk yang memberikan hadiah menarik dan berasal dari negara 
kesukaannya. 
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        Promosi-premium yang tidak memberikan kategori produk yang 
bagus, justru dipersepsikan sebagai sebuah manipulasi. Apresiasi 
konsumen terhadap penawaran promosi-premium lebih efektif apabila 
diberikan secara langsung, bukannya dengan sistem penundaan 
(D'Astous, 2002). Hasil penelitian dari hipotesis dikatakan bahwa 
promosi-premium yang dimoderasi reputasi perusahaan berpengaruh 
positif terhadap brand salience. Banyak perusahaan besar yang kehi-
langan kemampuan untuk mengembangkan produk yang dapat menye-
diakan nilai persepsi bagi pelanggan. Sebuah reputasi yang buruk akan 
menurunkan nilai produk.  

Apabila sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, akan 
selalu dapat digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis (Martin, 
2007). Apresiasi konsumen tetap positif terhadap penawaran promosi 
premium yang seringkali mengharuskan konsumen untuk membeli 
dalam jumlah tertentu, atau hanya memperoleh hadiah premium tidak 
berharga mahal, dengan melihat reputasi perusahaan yang menawar-
kan promosi premium tersebut. Hasil ini berbeda apabila promosi 
premium yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan faktor reputasi 
perusahaan. 

         D'Astous (2003) mengatakan bahwa promosi-premium secara 
umum memiliki pengaruh positif pada apresiasi konsumen atas pena-
waran promosi, namun apabila sebuah promosi hanya memberikan 
promosi-premium yang tidak menarik, maka tidak meningkatkan nilai 
positif merek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kese-
suaian antara daya beli dan harga produk yang mahal memberikan 
pengaruh positif terhadap merek atau brand salience. Status sosial-
ekonomi akan memberikan pengaruh moderasi yang signifikan pada 
brand salience. Konsumen dengan status sosial ekonomi menengah 
bawah yang dihadapkan pada situasi beli dan tidak faham merek, akan 
memilih membeli merek produk dengan hadiah menarik. 

         Menurut Steenkamp (2003), pengaruh paling besar kampanye 
promosi dan periklanan sepenuhnya tergantung sifat alami tanggapan 
konsumen, bukan situasi persaingan. Apabila permintaan elastisitas 
periklanan tinggi, maka efektivitas periklanan akan tinggi, sehingga 
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perusahaan melakukan kegiatan periklanan. Namun periklanan yang 
buruk dan tidak mengena di hati konsumen, akan menyebabkan kon-
sumen kurang menanggapi secara positif materi periklanan tersebut.  
Materi iklan yang baik, akan menyebabkan konsumen selalu mengi-
ngat materi iklan tersebut dan bermanfaat pada saat konsumen diha-
dapkan pada situasi beli produk. 

        Teori pemasaran tradisional selalu mengatakan bahwa periklanan 
sebagai satu-satunya alat ampuh untuk membangun merek. Temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa periklanan memang tepat sebagai 
alat membangun merek, namun memerlukan berbagai upaya agar 
periklanan tersebut menjadi efektif. Tidak sembarang iklan dapat 
membangun merek. Dikatakan oleh Malinowska-Olszowy, (2005) 
bahwa periklanan merupakan instrumen lain dari program pemasaran 
yang berusaha membangun citra sebuah merek. Kampanye iklan ter-
baik pun tidak akan menyelamatkan sebuah merek apabila opini kon-
sumen negatif dan pengalaman mencoba produk dari konsumen penuh 
ketidakpuasan. Pada saat konsumen dihadapkan pada keterbatasan 
pengetahuan sebuah merek dalam situasi beli, iklan yang mengena 
akan sangat membantu konsumen dalam menentukan keputusan beli. 

                     Periklanan adalah penunjuk penting kualitas sebuah merek. 
Perusahaan yang mau dan mampu mengeluarkan biaya periklanan 
besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berinvestasi di sebuah 
merek yang menyiratkan merek berkualitas superior (Kirmani and 
Wright, 1986). Menurut Steenkamp (2003) dampak paling besar ter-
hadap kampanye promosi dan periklanan sepenuhnya tergantung pada 
sifat alami tanggapan konsumen, bukan dari situasi persaingan 
Konsumen yang memiliki persepsi bagus terhadap negara asal merek 
akan menanggapi periklanan yang diberikan perusahaan secara lebih 
positif. Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh periklanan yang 
dimoderasi negara asal terhadap brand salience menunjukkan bahwa 
negara asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand salience. 
Konsumen yang dihadapkan pada situasi beli dan tidak faham merek 
produk, akan memilih produk yang diiklankan terus menerus dan 
berasal dari negara yang disukai. 



Pendekatan Baru dalam Membangun Brand Salience: Analisis Moderator 

 
190 

         Dikatakan oleh Malinowska-Olszowy (2005), bahwa periklanan 
merupakan instrumen lain dari program pemasaran yang berusaha 
membangun citra sebuah merek. Kampanye iklan terbaik pun tidak 
akan menyelamatkan sebuah merek apabila opini konsumen negatif 
dan pengalaman mencoba produk dari konsumen penuh ketidak-
puasan. Hal ini menunjukkan bahwa periklanan yang dipadukan 
dengan reputasi perusahaan seperti kelengkapan fitur, kelengkapan 
produk, banyaknya suku cadang, layanan purna jual, memberikan 
pengaruh positif terhadap merek atau brand salience. Periklanan yang 
dimoderasi reputasi perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan 
pada brand salience. Konsumen yang dihadapkan dalam situasi beli dan 
tidak faham merek, akan memilih produk yang selalu diiklankan dan 
dibuat oleh perusahaan bereputasi bagus. 

Darian (1987) dan Donthu and Garcia (1999) mengatakan bahwa 
konsumen berpenghasilan lebih tinggi cenderung mengecilkan nilai 
resiko keuangan dalam membeli sebuah produk, sehingga hal ini ber-
implikasi bagi konsumen dengan status sosial-ekonomi tinggi ini untuk 
memerlukan informasi yang lebih baik tentang produk. Materi iklan 
yang baik dan menonjolkan sisi kelebihan dan manfaat produk dinilai 
sangat efektif bagi konsumen dengan status sosial-ekonomi tinggi. Per-
iklanan untuk konsumen dengan status sosial-ekonomi lebih rendah 
memerlukan informasi produk yang lebih sederhana dan mudah dite-
rima dalam penyampaiannya. Periklanan menjadi sangat efektif apabila 
mempertimbangkan faktor status sosial-ekonomi dalam materinya. 
Konsumen dengan status sosial ekonomi tinggi pada saat dihadapkan 
situasi beli merek produk dan tidak faham merek produk, akan memi-
lih merek produk yang diiklankan secara baik dan informatif. Konsu-
men dengan status sosial ekonomi rendah saat dihadapkan situasi beli 
merek produk dan tidak faham merek produk, akan mengingat iklan-
iklan yang mudah diingat dan memutuskan membeli produk sesuai 
ingatan terhadap iklan tersebut. 

Pendekatan Baru Membangun Brand Salience 
         Berdasar pengamatan dan pengalaman penulis berkecimpung di 
bisnis peralatan rumah tangga elektronika, sejak bertahun-tahun lalu 
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dan sampai saat ini sebagian besar kelompok perusahaan besar selalu 
mengandalkan promosi harga dan promosi premium untuk mening-
katkan penjualan dan memperbesar pangsa pasar. Periklanan juga di-
lakukan, namun untuk memenuhi tuntutan manajemen agar mendapat 
hasil yang cepat, sebagian besar perusahaan besar mengalokasikan dana 
untuk promosi harga dan promosi premium dalam aktivitas pemasaran-
nya. Fakta mengejutkan bahwa para manajer pemasaran saat ini lebih 
banyak mengalokasikan anggaran pemasarannya untuk sales promotion 
daripada aktivitas periklanan lainnya, sehingga makin banyak masalah 
timbul dari strategi ini (Nijs, 2001; Zacharias, 2009).  

         Para pemasar harus didorong untuk berani melakukan terobosan 
aktivitas pemasaran jangka pendek apabila dirasakan akan menghasil-
kan keuntungan jangka pendek selama hal ini diyakini tidak akan 
melemahkan brand salience perusahaan. Para pemasar seharusnya me-
lakukan aktivitas pemasaran yang berfokus pada peningkatan efisensi 
produksi, penerapan harga yang kompetitif dan peningkatan kualitas 
produk yang pada akhirnya dapat mengembangkan sebuah keunggulan 
dalam persaingan usaha.  

         Persaingan yang sangat ketat di industri elektronika rumah 
tangga menyebabkan konsumen menjadi selalu berorientasi terhadap 
harga. Banyak promosi konsumen yang menawarkan kekhususan di 
luar faktor harga, dan untuk hasil jangka pendek ternyata tidak ada 
yang sebagus menggunakan faktor harga sebagai penarik konsumen. 
Para pemasar harus memahami bahwa nilai sesungguhnya sebuah 
merek adalah dari keterhubungan emosional para pelanggan terhadap 
merek favoritnya. Karena adanya keterbatasan anggaran promosi dan 
kepentingan strategi jangka panjang, pemasar banyak memakai 
aktivitas sales promotion yang dapat membantu memperkuat ikatan 
merek dan konsumen, karena mereka dapat lebih memahami bagai-
mana hal tersebut dapat menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan 
penjualan jangka panjang. Pemasar tidak hanya melakukan aktivitas 
sales promotion untuk menambah pelanggan baru, tapi yang lebih 
penting ditujukan untuk pelanggan lama. Aktivitas promosi ini dapat 
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membangun kesetiaan terhadap merek dan pada akhirnya membangun 
nilai terhadap brand salience. 

        Harus disadari oleh para pemasar bahwa aktivitas promosi harga 
adalah aktivitas yang mudah ditiru dan dibalas oleh merek lain. 
Memerlukan jurus-jurus lain dalam menerapkan promosi harga sebagai 
aktivitas pemasaran agar pesaing tidak mudah meniru bahkan memba-
las dengan lebih keras, dan berakibat perang harga yang tidak berke-
sudahan. Perusahaan tetap memerlukan faktor pendukung seperti 
meningkatkan reputasi perusahaan dan selalu aktif dalam melakukan 
riset pasar. Perusahaan yang sudah memiliki keunggulan dalam hal 
reputasi perusahaan, kemampuan beradaptasi dengan pasar secara 
cepat, maka pada saat melakukan promosi harga maupun promosi pre-
mium akan berhasil dengan baik, sekaligus tetap dapat meningkatkan 
brand salience.    

         Harus disadari oleh para pemasar bahwa promosi harga dan 
promosi premium yang tidak pernah berhenti akan menyebabkan kon-
sumen mempunyai persepsi buruk tentang kualitas produk. Ketidak-
cermatan penerapan sales promotion akan menyebabkan konsumen 
kesulitan mendapatkan harga pembelian yang benar, berdampak 
negatif terhadap persepsi kualitas, yang pada akhirnya melemahkan 
brand salience. Strategi promosi harga dan promosi premium harus 
tetap dilakukan secara cermat oleh para pemasar. Perlu pemilihan 
waktu yang tepat dalam menerapkan sales promotion. Di samping 
selalu meningkatkan reputasi perusahaan, juga diharapkan para 
pemasar selalu memantau pasar secara cermat. Kadangkala perusahaan 
harus segera keluar dari medan pertempuran harga apabila situasi pasar 
sudah tidak menguntungkan. Indikatornya pada saat diterapkan sales 
promotion dan ternyata tidak terjadi peningkatan penjualan, berarti 
strategi ini harus dengan cepat dievaluasi ulang. Dengan sales 
promotion, para pemasar mengharapkan tanggapan cepat dari para 
konsumen, sehingga meningkatkan penjualan, substitusi merek dalam 
kategori produk sama, dan mempercepat habisnya persediaan barang. 
Jadi apabila harapan ini tidak terlaksana dengan baik dipastikan ada 
sesuatu yang salah dalam penerapan strategi sales promotion. 
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         Sesuai dengan penelitian Nijs et al (2001) yang menyarankan 
untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh sales promotion 
terhadap kekuatan merek pada kategori merek kuat dan lemah, maka 
penulis juga berpendapat bahwa tiap jenis sales promotion menghasil-
kan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kekuatan sebuah merek. 
Hanya saja penulis tetap berpendapat selama perusahaan memiliki 
reputasi baik dan selalu cermat dalam melakukan riset pasar, maka 
aktivitas sales promotion akan berpengaruh baik terhadap brand 
salience perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Aktivitas promosi ditujukan untuk meningkatkan penjualan, 
sehingga tidak ada artinya apabila tidak menyebabkan transaksi penju-
alan. Promosi harga yang dilakukan dapat meningkatkan penjualan 
secara cepat dalam jangka pendek, sekaligus membangun hubungan 
jangka panjang dengan konsumen yang sudah setia terhadap merek 
perusahaan. Promosi harga dilakukan dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor pendukung yang dimiliki perusahaan. Perusahaan perlu 
mempertimbangkan bagaimana reputasi perusahaan, apakah sudah 
memiliki reputasi yang baik. Tanpa reputasi perusahaan baik justru 
promosi harga yang dilakukan akan melemahkan brand salience per-
usahaan. Sasaran pasar produk perusahaan juga perlu dipertimbangkan. 
Konsumen dengan status sosial ekonomi tinggi menginginkan promosi 
harga oleh perusahaan bereputasi baik. Tanpa reputasi perusahaan yang 
baik, konsumen kelas ini akan menganggap terjadi penurunan kualitas 
merek produk. 

         Perusahaan yang memiliki merek yang berasal dari negara-negara 
maju dan merek sudah dikenal, dapat melakukan promosi harga. 
Promosi harga akan semakin berpengaruh positif terhadap brand 
salience apabila reputasi perusahaan termasuk baik. Perusahaan yang 
memiliki reputasi baik dan produknya berasal dari negara maju tanpa 
diragukan lagi dapat melakukan aktivitas promosi harga dan promosi 
premium secara berkesinambungan tanpa mencederai brand salience. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dengan status sosial-
ekonomi rendah akan menanggapi promosi harga produk bermerek 
terkenal secara lebih positif ketimbang konsumen dengan status sosial-
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ekonomi lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki reputasi baik dan 
produknya berasal dari negara maju, serta menerapkannya di pasar 
yang tepat, tanpa diragukan lagi dapat melakukan aktivitas promosi 
harga dan promosi premium secara berkesinambungan tanpa mence-
derai brand salience. 

Sales promotion yang dilakukan oleh perusahaan tanpa memper-
hitungkan faktor-faktor di atas akan menjadi bumerang bagi perusaha-
an. Bahkan bagi perusahaan yang memiliki kapasitas besar, namun 
belum memiliki reputasi baik, dan bukan berasal dari negara maju, 
seharusnya berhati-hati dalam menerapkan sales promotion. Sebagai 
gambaran, China sebagai kekuatan baru dalam dunia industri saat ini 
memproduksi hampir semua barang kebutuhan yang ada di planet 
bumi ini. Menurut Swystun (2005) berdasar penelitian yang dilakukan, 
ternyata 79% responden mempercayai bahwa produk dengan label 
”Made in China” akan mencederai merek-merek berasal dari negara 
China. Hal ini berkaitan dengan masalah citra produk buatan negara 
China yang lemah dalam hal kesadaran dan kredibilitasnya. Hal ini 
terjadi khususnya terhadap konsumen di luar negara China sendiri. 
Karena itu banyak perusahaan China memakai merek yang tidak 
mengindikasikan nama China, dan lebih suka memakai merek dengan 
nama negara maju lainnya. Penulis berani pastikan bahwa apabila citra 
tentang sebuah negara melekat kuat pada kepribadian sebuah merek, 
mempola identitasnya dan mempengaruh persepsi konsumennya, maka 
hal ini akan menjamin kelangsungan hidup dari merek tersebut. Pada 
kenyataannya faktor negara asal mempunyai pengaruh kuat terhadap 
sebuah merek pada saat merek tersebut baru lahir dan bertumbuh 
menjadi dewasa (Daye, 2008).   

 

 

        


