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Kesimpulan 

Dalam Situasi Tanpa Moderasi: 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-harga berpengaruh 
positif terhadap brand salience. Disimpulkan bahwa menciptakan 
sebuah merek yang kuat perlu melakukan sales promotion, sesuai 
penelitian Low (2000) dan Zacharias (2009). Alokasi anggaran sales 
promotion diperlukan untuk membangun merek, sesuai penelitian 
Nijs (2001) dan Zacharias (2009). Promosi-harga berpengaruh positif 
dalam jangka pendek menurut Nijs (2001) dan Kenesei (2004). 
Menurut Jedidi (1999) dan Kenesei (2004), dalam jangka panjang 
promosi harga berpengaruh negative; 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-premium berpenga-
ruh negatif terhadap brand salience. Hasil penelitian ini bertentang-
an dengan penelitian Arora (2007). Arora (2007), Zacharias (2009), 
dan Thomson (2006), menyatakan bahwa promosi-premium mensti-
mulasi percobaan pembelian, pembelian ulang, dan pembelian lebih 
besar terhadap sebuah produk. Promosi-premium memiliki pengaruh 
positif terhadap apresiasi konsumen atas penawaran promosi sebuah 
merek baru, dan mengurangi peran pesaing (D'Astous, 2003). Hal ini 
secara empirik dapat menjelaskan bahwa promosi-premium yang 
terlalu sering akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap merek. 
Konsumen menginginkan nilai merek, namun kenyataannya melalui 
promosi-premium mendapatkan hasil yang kurang disukai; 
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• Hasil penelitian menunjukkan bahwa periklanan berpengaruh positif 
terhadap brand salience. Disimpulkan bahwa aktivitas periklanan 
memperkuat merek produk dan mudah menjangkau pelanggan 
secara luas. Temuan ini mendukung penelitian Kirmani and Wright 
(1986), Aaker dan Jacobson (1994), dan Dann (2007). Periklanan 
mendorong permintaan jangka panjang, menimbulkan kesetiaan 
merek, mendorong terjadinya pembelian ulang (Thomson, 2006 ; 
Low, 2000).  

 
Hasil Riset Dengan Moderasi: 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-harga yang dimode-
rasi negara asal merek berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Disimpulkan bahwa konsumen menggunakan petunjuk negara asal 
merek sebagai faktor membeli produk. Konsumen yang yakin terha-
dap negara asal merek disertai promosi harga, akan meningkatkan 
pembelian produk (Liefeld , 2002 ; Chattalas, 2008); 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-harga yang dimode-
rasi reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Disimpulkan bahwa reputasi perusahaan dan strategi bisnis berperan 
penting dalam kaitan antara strategi merek dan kinerja keuangan 
perusahaan, dengan demikian mendukung penelitian Alessandri 
(2006). Reputasi perusahaan yang bagus dipandang sebagai harta 
tidak ternilai, langka dan tidak tergantikan serta tidak dapat mudah 
ditiru perusahaan pesaing (Gray, 1998); 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-harga yang dimode-
rasi status sosial-ekonomi berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Disimpulkan bahwa konsumen berpenghasilan tinggi cen-
derung mengecilkan nilai resiko keuangan dalam situasi beli sebuah 
produk, sebaliknya konsumen dengan penghasilan rendah memilih 
produk dengan harga bersaing, hal ini sesuai penelitian Darian 
(1987), Donthu dan Garcia (1999), dan Reardon (2007); 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-premium yang dimo-
derasi negara asal merek berpengaruh positif terhadap brand salience. 
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Disimpulkan bahwa promosi-premium dikatakan lebih berpengaruh 
positif ketimbang aktivitas promosi-harga dalam pembentukan 
merek perusahaan, hal ini sesuai penelitian Steenkamp (2003), Chen 
(2001), Zacharias (2009), dan Arora (2007). Berdasar persepsi dan 
sikap tentang kualitas dan nilai sebuah produk konsumen dari 
berbagai negara, maka selalu mempertimbangkan faktor negara asal 
merek (Liefeld, 2002); 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-premium yang dimo-
derasi reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Disimpulkan bahwa promosi-premium serta peubah repute-
si perusahaan berpengaruh positif terhadap brand salience (Chattalas, 
2008); 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi-premium yang dimo-
derasi status sosial-ekonomi berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Disimpulkan bahwa konsumen yang memiliki status sosial-
ekonomi  dan mendapat promosi-premium tetap mempertimbangkan 
brand salience. Penelitian ini mendukung penelitian oleh Readon 
(2007), Donthu (1999), dan Darian (1987); 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa periklanan yang dimoderasi 
negara asal merek berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Disimpulkan bahwa konsumen yang menanggapi aktivitas pemasaran 
termasuk aktivitas periklanan dari perusahaan dengan asal negara 
yang disukai, maka hasilnya lebih efektif ketimbang konsumen yang 
tidak mempunyai pengetahuan apapun terhadap kondisi produk. Hal 
ini mendukung penelitian Liefeld (2002); 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa periklanan yang dimoderasi 
reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Disimpulkan bahwa untuk membangun, menjaga reputasi manaje-
men, dan reputasi perusahaan merupakan kebijakan strategik bagi 
perusahaan besar berskala internasional ketimbang perusahaan 
domestik. Aktivitas periklanan ini berpengaruh positif terhadap 
merek perusahaan (Martin, 2007); 
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• Hasil penelitian menunjukkan bahwa periklanan yang dimoderasi 
status sosial-ekonomi berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Disimpulkan bahwa konsumen dengan status sosial-ekonomi tinggi 
menyukai pembelian produk lewat jaringan internet ketimbang 
membeli lewat gerai eceran, hal ini berimplikasi informasi produk 
yang diiklankan melalui jaringan internet menjadi. Hal ini sesuai 
penelitian Reardon (2007). 

 

Kontribusi Penelitian 
Kontribusi  Teoritis 

Temuan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pengem-
bangan teori terutama manajemen pemasaran, khususnya tentang 
brand salience sebagai berikut: 

• Temuan hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa secara empirik dan 
teoritis promosi harga berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Mendukung pernyataan Low (2000) dan Zacharias (2009), bahwa 
untuk menciptakan merek melalui sales promotion. Penelitian Nijs 
(2001) dan Zacharias (2009) bahwa anggaran sales promotion diper-
lukan untuk membangun merek. Menurut Nijs (2001) dan Kenesei 
(2004), promosi harga hanya memberi pengaruh positif dalam jangka 
pendek. Menurut Jedidi (1999) dan Kenesei (2004), dalam jangka 
panjang promosi harga berdampak negatif serta memiliki pengaruh 
negatif terhadap merek perusahaan; 

• Temuan hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa secara empirik  pro-
mosi premium memiliki pengaruh negatif terhadap brand salience. 
Menolak penelitian Arora (2007) bahwa promosi premium lebih 
efektif daripada promosi harga. Arora (2007), Zacharias (2009), dan 
Thomson (2006) mengatakan bahwa secara umum promosi premium 
menstimulasi percobaan pembelian, pembelian ulang, dan pembelian 
yang lebih besar. D'Astous (2003) mengatakan bahwa promosi pre-
mium secara umum memiliki pengaruh positif apresiasi konsumen 
atas penawaran promosi suatu merek baru, dan mengurangi peran 
pesaing; 
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• Temuan hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa periklanan secara 
empirik dan teoritik berpengaruh terhadap brand salience. Temuan 
ini mendukung penelitian Kirmani and Wright (1986), Aaker dan 
Jacobson (1994), dan Dann (2007), bahwa aktivitas periklanan 
memperkuat merek yang unggul dan mudah menjangkau pelanggan. 
Mendukung juga perkataan Thomson (2006) dan Low (2000), bahwa 
periklanan mendorong permintaan jangka panjang, menimbulkan 
kesetiaan merek, dan mendorong terjadinya pembelian ulang; 

• Temuan hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa promosi harga yang 
dimoderasi negara asal merek berpengaruh terhadap brand salience. 
Penelitian ini sesuai dengan temuan Liefeld (2002) dan Chattalas 
(2008), bahwa konsumen menggunakan petunjuk negara asal merek 
sebagai faktor membeli produk. Konsumen yang memperhitungkan 
negara asal merek dan mendapat promosi harga, akan meningkatkan 
pembelian produk; 

• Temuan hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa promosi harga yang 
dimoderasi reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Hal ini mendukung penelitian Alessandri (2006), bahwa 
reputasi perusahaan dan strategi bisnis berperan penting dalam 
kaitan antara strategi merek dan kinerja keuangan perusahaan.  Gray 
(1998) menyatakan bahwa reputasi perusahaan yang bagus dipan-
dang sebagai harta tidak ternilai, langka, tidak tergantikan serta tidak 
mudah ditiru oleh perusahaan pesaing; 

• Temuan hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa promosi harga yang 
dimoderasi status sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Darian 
(1987), Donthu dan Garcia (1999), dan Reardon (2007), yang menga-
takan bahwa konsumen berpenghasilan lebih tinggi cenderung 
mengecilkan nilai resiko keuangan dalam membeli produk, sebalik-
nya konsumen dengan penghasilan rendah memilih produk dengan 
harga bersaing; 

• Temuan hasil penelitian sesuai dengan hipotesis bahwa promosi 
premium yang di moderasi negara asal merek berpengaruh positif 
terhadap brand salience. Temuan penelitian ini mendukung peneli-
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tian Steenkamp (2003), Chen (2001), Zacharias (2009), dan  Arora 
(2007), bahwa promosi premium sebagai bentuk sales promotion 
dipandang positif ketimbang aktivitas promosi harga dalam mem-
bentuk merek perusahaan. Liefeld (2002) menyatakan bahwa persep-
si dan sikap tentang kualitas produk konsumen dari berbagai negara 
selalu menyertakan faktor negara asal; 

• Temuan hasil penelitian sesuai dengan hipotesis bahwa promosi 
premium yang di moderasi reputasi perusahaan berpengaruh positif 
terhadap brand salience. Dengan demikian promosi premium serta 
peubah reputasi perusahaan sangat berpengaruh pada brand salience, 
dan hal ini sesuai penelitian Chattalas (2008); 

• Promosi Premium yang dimoderasi status sosial-ekonomi berpenga-
ruh positif terhadap brand salience. Penelitian ini mendukung apa 
yang dikemukakan Readon (2007), Donthu (1999) dan Darian (1987), 
bahwa konsumen yang memiliki status sosial-ekonomi lebih tinggi 
dan mendapat promosi premium tetap akan mempertimbangkan 
brand salience; 

• Periklanan yang dimoderasi negara asal merek berpengaruh positif 
terhadap brand salience. Menurut Liefeld (2002), bahwa konsumen 
yang menanggapi aktivitas periklanan dari perusahaan dengan negara 
asal yang disukai, maka hasilnya lebih efektif ketimbang konsumen 
yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kondisi produk; 

• Periklanan yang dimoderasi reputasi perusahaan berpengaruh positif 
terhadap brand salience. Membangun dan menjaga reputasi manaje-
men dan reputasi perusahaan menjadi hal strategik bagi perusahaan 
besar berskala internasional, dan pada akhirnya berdampak positif 
terhadap merek perusahaan (Martin, 2007); 

• Periklanan yang dimoderasi status sosial-ekonomi berpengaruh 
positif terhadap brand salience. Menurut Reardon (2007), konsumen 
dengan status sosial-ekonomi tinggi (pendidikan, penghasilan, dan 
jenis pekerjaan) menyukai membeli produk melalui jaringan internet 
ketimbang membeli lewat gerai eceran, hal ini berimplikasi informasi 
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produk yang diiklankan lewat internet menjadi efektif bagi pelang-
gan dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi. 

 
Kontribusi Praktis 

            Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai 
berikut: 

• Penelitian ini menemukan bahwa promosi harga berpengaruh positif   
terhadap brand salience.  

            Hal ini dapat dipahami bahwa promosi harga melalui produk 
dengan harga diskon atau potongan harga, akan memiliki pengaruh 
positif terhadap brand salience produk. Hal ini karena konsumen selalu 
mengingat produk  bermerek yang dibeli dengan harga lebih murah 
tersebut. Dengan demikian penjualan produk dengan potongan harga 
dalam jangka pendek memberikan pengaruh positif terhadap merek. 
Promosi-harga dapat diberikan dalam jangka pendek karena dengan 
promosi-harga konsumen akan membeli produk dengan daya beli 
terjangkau. Namun dalam jangka panjang kurang disukai konsumen, 
karena produk yang selalu diberikan potongan harga, akan dianggap 
sebagai produk tidak laku dijual. 

• Penelitian ini menemukan bahwa promosi premium berpengaruh 
negatif terhadap brand salience.  

            Promosi premium melalui pemberian berbagai fasilitas serta 
hadiah mempengaruhi ingatan konsumen terhadap suatu merek 
produk, dengan demikian konsumen akan datang kembali dan memas-
tikan membeli produk yang bermerek tersebut dan membeli produk 
yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa promosi premium 
diperlukan untuk membangun kesetiaan pelanggan. Namun hal ini 
tidak terjadi apabila konsumen tidak menyukai hadiah atau fasilitas 
yang diberikan dalam promosi premium, dan mengakibatkan pengaruh 
negatif terhadap brand salience produk. Promosi-premium sebaiknya 
diberikan dengan memperhitungkan faktor negara asal merek, karena 
berimplikasi terhadap kepercayaan pelanggan. Apabila promosi-
premium diberikan oleh negara produsen, maka pengaruhnya menjadi 
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lebih kecil terhadap pencitraan atau brand salience produk yang 
bersangkutan. 

• Penelitian ini menemukan bahwa periklanan berpengaruh positif 
terhadap brand salience. 

Periklanan belum memberikan pengaruh positif terhadap brand 
salience dalam jangka pendek, namun memberikan pengaruh positif 
dalam jangka panjang. Melalui produk yang diiklankan secara berulang 
dipastikan bahwa produk tersebut akan mudah diingat dan bermanfaat 
bagi konsumen membeli produk yang bermerek tersebut.  

• Penelitian ini menemukan bahwa promosi harga yang dimoderasi 
negara asal merek berpengaruh positif terhadap brand salience. 

Promosi harga yang dimoderasi negara asal merek, terutama 
berasal dari negara-negara maju menjadi tolok ukur pelanggan. 
Konsumen selalu berpikir logis bahwa produk bermerek dari negara 
asal merek yang termasuk negara maju menjadi jaminan terhadap 
kualitas.  

• Penelitian ini menemukan bahwa promosi harga yang dimoderasi 
reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap brand salience. 

            Reputasi perusahaan yang memberikan jaminan terhadap 
keandalan mutu produk, model, teknologi, suku cadang, perawatan  
serta jaminan purna jual menjadi tolok ukur bagi pelanggan. Mendapat 
tambahan promosi harga, konsumen yakin terhadap merek produk 
tersebut. Dengan demikian reputasi perusahaan berpengaruh positif 
untuk meningkatkan brand salience. Reputasi perusahaan yang bagus 
dapat dipandang sebagai harta tidak ternilai, langka, tidak tergantikan 
serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing, dengan demikian 
promosi-harga sebaiknya dilakukan terhadap perusahaan yang sudah 
memiliki reputasi baik, karena akan meningkatkan kepercayaan 
konsumen. 
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• Penelitian ini menemukan promosi harga yang dimoderasi status 
sosial-ekonomi berpengaruh positif terhadap brand salience. 

            Status sosial ekonomi seperti tingkat penghasilan, tingkat 
pendidikan, dan budaya sangat berpengaruh dalam penentuan merek 
produk. Konsumen yang telah memiliki citra baik terhadap merek 
berkualitas baik, apalagi masih mendapatkan promosi harga, akan 
memberikan pengaruh positif terhadap brand salience. Status sosial-
ekonomi konsumen berpenghasilan lebih tinggi, mereka tidak memi-
kirkan resiko keuangan, sebaliknya konsumen dengan penghasilan 
rendah, memilih produk dengan harga bersaing. Promosi-harga perlu 
mempertimbangkan siapa yang menjadi target pasarnya. 

• Penelitian ini menemukan promosi premium yang dimoderasi negara 
asal merek berpengaruh positif terhadap brand salience. 

            Promosi premium dengan memberikan hadiah menarik dan 
berupa hadiah produk impor, apabila hal tersebut dilakukan langsung 
dari negara asal merek tersebut, akan berpengaruh positif terhadap 
brand salience produk tersebut. Promosi-premium sebagai salah satu 
bentuk sales promotion dipandang positif ketimbang aktivitas promosi-
harga dalam pembentukan merek perusahaan. Apabila faktor negara 
asal merek dipertimbangkan sebagai faktor pendukung, maka promosi-
premium berperan efektif meningkatkan penjualan.  

• Penelitian ini menemukan bahwa promosi premium yang dimoderasi 
reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap brand salience.   

          Promosi premium dengan memberikan hadiah yang menarik dan 
mahal, akan mencerminkan reputasi perusahaan yang sudah mapan 
dan kuat. Hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap brand 
salience perusahaan. Dengan demikian promosi premium serta peubah 
reputasi perusahaan sangat berpengaruh pada brand salience. Perusa-
haan yang telah memiliki reputasi baik dan menjalankan promosi-
premium dapat dipastikan penjualan produknya akan meningkat lebih 
pesat ketimbang perusahaan yang kurang baik reputasinya. 
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• Promosi premium yang dimoderasi status sosial ekonomi berpenga-
ruh positif terhadap brand salience 

          Promosi premium dengan memberikan hadiah serta produk yang 
bermanfaat, ditujukan untuk konsumen yang memiliki penghasilan 
tinggi, akan memberikan pengaruh positif terhadap brand salience 
suatu produk. Konsumen yang memiliki status sosial-ekonomi tinggi 
dan mendapat promosi-premium, tetap mempertimbangkan brand 
salience, dengan demikian dalam menjalankan promosi-premium perlu 
memperhitungkan target pasar. 

• Periklanan yang dimoderasi negara asal berpengaruh positif terhadap 
brand salience.  

          Aktivitas pemasaran termasuk aktivitas periklanan yang mem-
perhitungkan faktor negara asal merek yang disukai konsumen, maka 
hasilnya lebih efektif ketimbang konsumen yang tidak mempunyai 
pengetahuan apapun terhadap kondisi produk yang akan dibeli. 
Sehingga aktivitas periklanan ini akan memberikan pengaruh positif 
terhadap brand salience produk. Konsumen yang menanggapi aktivitas 
pemasaran termasuk aktivitas periklanan dari perusahaan yang berasal 
dari negara yang disukai, lebih efektif ketimbang konsumen yang tidak 
mempunyai pengetahuan apapun terhadap kondisi produk yang akan 
dibeli.  

• Periklanan yang dimoderasi reputasi perusahaan berpengaruh positif    
terhadap brand salience 

Membangun dan menjaga reputasi manajemen dan reputasi 
perusahaan menjadi hal strategik untuk perusahaan besar berskala 
internasional. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap merek 
perusahaan. Dengan demikian periklanan pada perusahaan yang 
bereputasi baik, akan memberikan pengaruh positif terhadap brand 
salience. Membangun dan menjaga reputasi manajemen dan reputasi 
perusahaan merupakan kebijakan strategik bagi perusahaan besar 
berskala internasional ketimbang perusahaan tingkat domestik. Untuk 
itu reputasi perusahaan memiliki nilai sangat penting bagi perusahaan.  
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• Periklanan yang dimoderasi status sosial-ekonomi berpengaruh 
positif terhadap brand salience.  

Konsumen dengan status sosial-ekonomi tinggi (pendidikan, 
penghasilan, dan jenis pekerjaan) menyukai membeli produk melalui 
jaringan internet ketimbang membeli lewat gerai eceran, hal ini 
berimplikasi informasi produk yang diiklankan melalui internet men-
jadi efektif bagi pelanggan dengan status sosial-ekonomi yang tinggi, 
dan berpengaruh positif terhadap brand salience.  

 
Keterbatasan Penelitian 

• Penelitian ini khusus pada produk kompor gas merek Rinnai yang 
terdapat di swalayan dan gerai-gerai elektronik di Kota Semarang, 
Yogyakarta dan Klaten, tidak menyeluruh di seluruh wilayah 
Indonesia, sehingga penelitian yang akan datang perlu dikembang-
kan di gerai-gerai elektronika wilayah Indonesia secara lebih luas; 

• Penelitian ini menggunakan data persepsi hasil kuesioner terhadap 
pembeli dan pelanggan produk kompor gas merek Rinnai, sehingga 
analisis yang dilakukan tidak menggunakan data nyata penjualan 
para pengusaha. Dengan demikian penelitian yang akan datang 
diperlukan data nyata masing-masing pengusaha terhadap penjualan 
produk Rinnai untuk membandingkan data nyata dengan data 
teoritis, dengan metode yang terus diperbaharui; 

• Penelitian ini khusus untuk responden pembeli produk kompor gas 
Rinnai sehingga perlu diperluas bukan hanya produk kompor gas 
Rinnai, namun perlu diperluas pada produk elektronik yang lain 
sehingga dapat digunakan secara lebih luas untuk produk elektronika 
lainnya sehingga lebih bermafaat bagi para pemasar di industri 
elektronika; 

• Penelitian ini mengeliminir  butir-butir indikator  yang tidak valid 
untuk dijawab pelanggan atau responden, dari 400 sampel hanya 
menjadi 397 sampel yang valid. Dengan demikian penelitian yang 
akan datang responden perlu diperbanyak dan diperluas sebagai 
pembanding hasil yang didapat dari  analisis hasil teoritis;  
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• Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen di Indonesia, perlu 
diperluas terhadap konsumen di negara berkembang lain, bahkan 
terhadap konsumen di negara-negara maju, sehingga akan mengha-
silkan temuan lebih bermanfaat bagi para pemasar secara keselu-
ruhan. 

 
Implikasi  Manajerial 

Beberapa temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini  membe-
rikan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut: 

Implikasi Teoritis 

Meskipun penelitian ini memperlihatkan bahwa brand salience 
sangat penting, namun peubah-peubah lain berperan besar dalam 
membentuk brand salience yang kuat, seperti peubah bebas sebagai 
antecendent : promosi-harga, promosi-premium dan periklanan. Selain 
itu peubah moderator juga berperan besar dalam pembentukan brand 
salience, seperti peubah negara asal merek, reputasi perusahaan, serta 
status sosial-ekonomi. Kekuatan brand salience ternyata menjadi faktor 
determinan utama untuk meningkatkan penjualan produk elektronik 
rumah tangga dalam kasus ini adalah produk kompor gas Rinnai. 
Pemilihan konsumen terhadap produk kompor gas Rinnai ternyata 
didukung oleh brand salience yang sudah kuat, sehingga mendominasi 
pasar produk kompor gas. 
 
Implikasi Praktis.  

• Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa brand salience sangat 
penting bagi bisnis. Dengan demikian dalam membangun bisnis, 
penguatan merek menjadi penentu utama peningkatan penjualan 
produk; 

• Temuan penelitian ini menunjukkan perusahaan perlu memperkuat 
brand salience dengan penerapan promosi-harga yang disesuaikan 
dengan target pasar, sehingga menguntungkan penjualan. Artinya 
promosi-harga ditujukan untuk konsumen dengan status sosial-
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ekonomi yang memiliki daya beli terbatas, demikian pula diterapkan 
dalam promosi-premium; 

• Periklanan sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu singkat, melain-
kan harus dilakukan secara berkelanjutan, karena periklanan ber-
kelanjutan akan memperkuat citra pelanggan dalam melakukan 
pembelian  terhadap produk bermerek tersebut; 

• Reputasi perusahaan menjadi kunci utama perusahaan, karena itu 
menjaga reputasi perusahaan menjadi taruhan bagi bisnis dalam 
jangka panjang. Reputasi perusahaan yang baik akan mempermudah 
meraih keuntungan dalam jangka pendek dan jangka menengah, 
dapat menciptakan peluang baru, dan dalam jangka panjang dapat 
menciptakan pasar; 

• Negara asal merek yang sudah diperhitungkan akan memberikan 
pengaruh penting terhadap kemampuan perusahaan dalam mening-
katkan penjualan produk. Konsumen dengan pendapatan menengah 
ke atas dalam membeli produk tidak hanya memilih merek tertentu, 
namun prestise produk juga menjadi bahan pertimbangan; 

• Karakteristik status sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pendapat-
an, pendidikan serta jenis pekerjaan, perlu dijadikan tolok ukur 
dalam menentukan target pasar bagi perusahaan. Target pasar yang 
tidak tepat mengakibatkan kesalahan dalam menjaring konsumen 
untuk membeli produk tertentu.        


