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Dalam bagian ini diuraikan berturut-turut latar belakang; arahan 
penelitian mendatang dari penelitian terdahulu; permasalahan pene-
litian; persoalan penelitian; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian. 

    

Latar Belakang  

Penelitian ini didorong oleh ketertarikan dalam melihat fenome-
na persaingan dalam industri peralatan rumah tangga elektronika. 
Persaingan yang sangat ketat dalam industri berbasis teknologi ini 
mengharuskan para pemasar selalu mencari peluang terbaik untuk 
mempertahankan penjualan dan pangsa pasarnya dengan berbagai 
aktivitas pemasaran yang dilakukan. Tuntutan manajemen meraih hasil 
cepat dan berhasil dalam jangka pendek untuk setiap aktivitas pema-
saran yang dilakukan akan menuntun para pemasar mencari langkah 
yang selalu dianggap tidak populer, yaitu aktivitas sales promotion1. 
Aktivitas ini tidak disarankan dalam berbagai literatur pemasaran, 
khususnya aktivitas membangun sebuah merek, bahwa aktivitas sales 
promotion adalah aktivitas yang seharusnya dihindari dalam memba-

                                                 
1 Terjemahan kata “sales promotion” dalam bahasa Indonesia adalah “promosi pen-
jualan.”  Untuk mempermudah dan  memperjelas maksud dari tulisan ini (yang akan 
banyak membicarakan dan mendiskusikan proses dan konsep sales promotion) penulis 
memilih untuk selanjutnya tetap menggunakan kata “sales promotion”. 
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ngun sebuah merek karena pada akhirnya akan mencederai merek 
(Aaker, 2001; Keller, 2001).  

Para pemasar harus menyadari bahwa segala kegiatan pemasaran 
yang dilakukan berpengaruh terhadap brand salience2 sebuah produk. 
Brand salience mewakili sebuah visualisasi merek dari para pesaingnya, 
dan merupakan titik penting sebuah pembelian oleh konsumen 
berdasarkan persepsi fitur produk dan memberikan pengaruh penting 
dalam pencarian kinerja sebuah merek produk. Pada saat pelanggan 
berada pada titik rendah terhadap kategori sebuah produk, mungkin 
mereka hanya mendasarkan pilihan pada brand salience saja. Brand 
Salience adalah tingkatan di mana sebuah merek dipikirkan dan 
diperhatikan pada saat seorang pelanggan dalam sebuah situasi beli 
(Daye, 2010).  

Menjadi pertanyaan apakah semakin banyaknya pemasar melaku-
kan aktivitas sales promotion diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan 
para pemasar terhadap aktivitas pemasaran lain, ataukah karena 
memang tuntutan pasar yang menghendakinya. Apakah aktivitas sales 
promotion ini juga akan menyebabkan pelanggan menjadi meninggal-
kan merek favoritnya selama ini? Pertanyaan mendasar tersebut dapat 
dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Berkembangnya teknologi 
televisi, dari sistem TV tabung, TV plasma, TV LCD, dan sekarang TV 
LED dan 3D, mengharuskan seluruh merek TV di dunia mengadopsi 
teknologi terbaru. Semakin cepat teknologi terbaru keluar, maka 
teknologi sebelumnya menjadi usang dan harus dijual cepat agar tidak 
menimbulkan kerugian akibat persediaan barang menumpuk. 
Pelanggan yang sudah mempunyai merek favorit sejak lama, dapat saja 
tetap membeli merek kebanggaannya tersebut dengan potongan harga 
fantastis tanpa pernah melupakan merek favoritnya. Pelanggan tetap 
bangga dengan merek favoritnya dan tidak mempunyai persepsi buruk 
terhadap merek favoritnya. Selintas terlihat bahwa potongan harga 

                                                 
2 Terjemahan kata “brand salience” dalam Bahasa Indonesia adalah “merek yang paling 
penting dan menonjol”. Untuk mempermudah dan memperjelas maksud dari tulisan 
ini (yang akan banyak membicarakan dan mendiskusikan proses dan konsep brand 
salience) penulis memutuskan untuk selanjutnya tetap menggunakan kata “brand 
salience”. 
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besar-besaran yang dilakukan oleh para pemasar ternyata tidak men-
cederai sebuah merek.  

Sejauh yang diamati, tidak semua merek mempunyai kemampuan 
mempertahankan kesetiaan pelanggannya setelah seringkali melakukan 
aktivitas sales promotion. Merek yang telah mempunyai reputasi bagus 
dan berasal dari korporasi besar, misal merek Panasonic, Sharp, 
Toshiba, LG, Samsung akan mempunyai kemampuan dalam memper-
tahankan kesetiaan pelanggannya, dibandingkan merek yang berasal 
dari negara China ataupun dari negara berkembang lainnya. Sejauh 
pengamatan maka persepsi konsumen terhadap sebuah merek akibat 
aktivitas pemasaran yang dilakukan manajer merek cukup ditentukan 
oleh faktor-faktor reputasi kelompok perusahaan, negara asal merek 
dan tingkat sosial ekonomi dari konsumen.  

Mencermati perkembangan yang terjadi dalam industri distribusi 
peralatan rumah tangga (small home appliances) sejak awal tahun 1990 
an, dimana saat itu produk peralatan rumah tangga elektronika di 
Indonesia didominasi oleh merek terkenal dari Eropa, Jepang, Taiwan, 
dan sebagian kecil merek dalam negeri. Merek seperti National 
(sekarang Panasonic), Rinnai, Hitachi, Phillips, Moulinex, Electrolux, 
di samping merek lokal seperti Maspion, Miyako. Beberapa merek 
lokal lainnya yang hanya memiliki bagian kecil dalam pangsa pasar. 
Saat ini dengan tingkat persaingan yang semakin tajam dan ragamnya 
aktivitas pemasaran yang dilakukan merek peralatan rumah tangga di 
Indonesia, maka memunculkan banyak merek unggulan di pasar 
produk peralatan rumah tangga. Pada saat ini muncul banyak merek 
baru di pasar, hal ini terjadi karena faktor berkembangnya sistem OEM 
(Original Equipment Manufacturing), di mana perusahaan membeli 
produk dari perusahaan lain untuk dikemas dan dijual kembali dengan 
merek perusahaan sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa produk 
OEM paling banyak terjadi di bidang industri elektronika (Kinder, 
1997). 

        Pada kondisi dengan tingkat persaingan di industri peralatan 
rumah tangga elektronik belum seketat sekarang, maka konsumen 
hanya memiliki pilihan merek yang terbatas sehingga akan cenderung 
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menjatuhkan pilihan pada produk dengan merek yang memiliki repu-
tasi baik meskipun harganya lebih mahal, khususnya untuk produk 
peralatan rumah tangga. Pada saat pembangunan infrastruktur kelis-
trikan di Indonesia belum seperti sekarang, masih banyak daerah 
pedesaan yang belum terjangkau listrik. Hal ini cukup menjadi kendala 
berarti bagi industri yang berbasis teknologi listrik. Daerah yang sudah 
terjangkau listrik pun masih memakai daya 450 watt, yang tentu saja 
bukan merupakan target pasar untuk produk seperti ini, karena produk 
elektronika rumah tangga minimal berdaya listrik 350 watt. Di 
samping itu masih cukup banyak ibu rumah tangga yang belum me-
manfaatkan peralatan rumah tangga listrik. Hanya kalangan ibu rumah 
tangga terdidik yang sudah memanfaatkan peralatan rumah tangga 
elektronika. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
konsumen utama saat itu untuk produk elektronika peralatan rumah 
tangga adalah kalangan berpenghasilan menengah ke atas.  

         Potensi pasar produk peralatan rumah tangga saat itu diprediksi 
akan cerah untuk proyeksi masa depan. Ketika kondisi persaingan tidak 
seketat sekarang, produk dengan merek premium sangat jarang 
melakukan program pemasaran yang mengarah ke sales promotion. 
Sebagian besar program pemasaran yang dilakukan adalah aktivitas 
periklanan, termasuk di dalamnya pembelajaran ke masyarakat tentang 
manfaat produk elektronika rumah tangga. Media televisi3 saat itu juga 
tidak semarak seperti sekarang, jadi hanya beriklan di satu media saja 
sudah cukup efektif. 

Bisnis produk elektronika peralatan rumah tangga mengalami 
perubahan momentum dengan hadirnya produk China di pasar dunia, 
khususnya di Indonesia. Semenjak China menjadi anggota WTO 
(World Trade Organization) pada tahun 2001, ekonomi China menjadi 
lebih bebas. Dimulai di kisaran tahun 1980an, pemerintah China sudah 
mulai menggerakkan sektor UKM (usaha kecil menengah) di segala 

                                                 
3 Stasiun Televisi di Indonesia ada sejak berdirinya TVRI pada tahun 1962. Selama 27 
tahun pemirsa hanya bisa menyaksikan satu saluran saja. Namun pada tahun 1989, 
pemerintah mengijinkan RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. 
Pada tahun 2010 terdaftar untuk televisi berjaringan nasional adalah: AnTv, Global TV, 
Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, TVOne,Trans7, dan TVRI. 
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bidang, termasuk di bidang manufaktur peralatan rumah tangga, dan di 
tahun 1987 pemerintah China juga banyak melakukan perbaik-an 
peraturan yang menghambat investasi. Setelah itu gelombang agresi 
ofensif dilakukan produk China ke seluruh dunia khususnya di pasar 
Indonesia, termasuk di bidang produk elektronika peralatan rumah 
tangga. 

Gempuran produk China di bidang produk eletronika peralatan 
rumah tangga terjadi sangat cepat dan tajam. Dimulai dengan banyak-
nya aktivitas para importir yang dengan leluasa mengimpor produk 
dari China, bahkan seringkali tanpa mempertimbangkan kualitas 
produk, yang penting mendapatkan produk inovatif dengan model 
terbaru dan berharga murah. Ini juga menandai awal kebangkitan 
penjualan.   

Munculnya banyak pemain baru di industri peralatan rumah 
tangga elektronika, terutama dari kalangan importir, antara lain merek 
Sanken, Cosmos, Kirin, Airlux, Niko, Tecstar dan beberapa merek 
lainnya. Mereka dipermudah dengan sistem OEM (Original Equipment 
Manufacturing) sehingga dapat mengimpor produk dari China, dengan 
berbagai variasi harga dan model. Bahkan para importir ini tiap saat 
dapat meluncurkan produk baru yang berasal dari berbagai pabrik 
peralatan rumah tangga elektronika.  

Tidak mudah bagi sebuah pabrik untuk tiap saat mengeluarkan 
produk baru karena memerlukan investasi yang tidak murah walaupun 
hanya untuk membuat satu produk baru. Gencarnya produk China 
masuk ke pasar dengan model yang selalu berubah, dan harga yang 
jauh lebih murah akhirnya berdampak terhadap banyaknya pilihan 
merek bagi konsumen. Hal ini memaksa merek terkenal melakukan 
strategi pemasaran yang berdampak cepat terhadap penjualan demi 
menahan laju penjualan produk murah, terutama produk China. 
Dengan mudahnya mendapatkan barang secara OEM, maka banyak 
perusahaan baru tumbuh dengan merek dagang tersendiri, sehingga 
pertumbuhan merek baru berlangsung dengan cepat. Berkembangnya 
infrastruktur kelistrikan di Indonesia, maka mulai muncul konsumen 
baru terhadap produk elektronika peralatan rumah tangga, dan sasaran 
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mereka adalah produk yang berharga murah, sehingga juga terjadi 
lonjakan permintaan produk elektronika rumah tangga di Indonesia. 

Fenomena tersebut mengharuskan merek terkenal menyesuaikan 
produknya, terutama menghadapi serbuan produk murah. Merek yang 
berasal dari Eropa, Jepang dan negara maju lainnya, dirasakan sangat 
mahal dan tidak dapat bersaing, sehingga mulai dilakukan berbagai 
cara demi mempertahankan keberadaan merek mereka, antara lain 
merek Moulinex, Electrolux, Phillips, Sanyo, Hitachi, Panasonic dan 
beberapa merek lainnya. Sebagian merek ini ada yang merelokasi 
sebagian produksinya ke negara-negara berbiaya murah, antara lain ke 
China dan negara-negara Asia Tenggara. Hal tersebut menandai 
dimulainya perang harga dan promosi langsung ke konsumen untuk 
memperebutkan pasar, yang merupakan bagian dari aktivitas sales 
promotion. Dalam kurun waktu terakhir ini banyak juga merek 
internasional yang akhirnya tidak mampu meneruskan superioritasnya. 
Namun juga tampil banyak merek superior lain di pasaran, khususnya 
merek yang berasal dari negara berkembang lainnya, seperti merek LG, 
Samsung, Rinnai. Beberapa merek masih dapat meneruskan superiori-
tasnya, termasuk penerapan harga premium. Namun juga banyak 
merek terkenal yang selalu berperang diskon dan potongan harga, dan 
yang mengherankan merek tersebut merupakan pemimpin di industri 
peralatan rumah tangga di Indonesia.  

Tercatat beberapa merek lama yang pernah merajai pasar di 
tanah air, tetapi sekarang tidak melakukan promosi yang termasuk 
kategori sales promotion, karena masih percaya diri dengan keberadaan 
merek lama. Oleh karena itu, merk-merk tersebut pada saat ini me-
nempati posisi dasar dalam pangsa pasar industri elektronika rumah 
tangga kategori produk penanak nasi, blender, kipas angin, dan produk 
penyaring air minum. Hal ini terjadi pada saat permintaan konsumen 
untuk produk peralatan rumah tangga elektronika sedang mencapai 
puncaknya, jauh lebih besar dibandingkan satu dasawarsa sebelumnya. 
Faktor kemudahan mengimpor barang dari negara lain, terutama China 
akhirnya mendorong percepatan munculnya produk dan model baru di 
pasar, sehingga mendorong para pemasar cepat-cepat melakukan akti-
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vitas promosi yang dapat membantu habis terjualnya persediaan lama. 
Aktivitas yang paling menghasilkan seketika adalah dengan program 
sales  promotions. 

Perang harga dalam industri peralatan rumah tangga elektronika 
di Indonesia saat ini semakin menjadi-jadi. Tingkat persaingan yang 
semakin ketat, selalu terjadi balas membalas untuk menurunkan harga 
maupun melakukan aktivitas promosi yang berdampak pada harga 
produk. Merek dari perusahaan besar dan ternama pun harus melaku-
kan hal yang sama untuk tetap mempertahankan posisinya di dalam 
pasar. Orientasi pemasaran adalah penjualan jangka pendek, sehingga 
aktivitas pemasaran yang dilakukan tidak jarang juga merupakan 
program dadakan yang bukan merupakan hasil perencanaan secara 
matang.   

Banyak merek besar berhasil dalam merebut posisi bagus di pasar 
dengan strategi pemasaran jangka pendek ini, namun banyak merek 
perusahaan besar yang akhirnya tidak dapat mengikuti pola seperti ini 
dan akhirnya secara perlahan mengalami kemunduran. Fenomena ini 
ditandai dengan munculnya banyak merek baru yang kuat di pasar dan 
selalu menggunakan standar EDLP (everyday low pricing) dengan cara 
banyak melakukan sales promotion. Hal ini juga menyebabkan tidak 
ada satupun merek yang menduduki posisi superior.    

Menurut Low and Mohr (2000) orang seringkali menunda 
pembelian sebuah produk sampai produk tersebut dijual dengan harga 
“potong harga”. Seringkali juga konsumen tanpa direncanakan mem-
beli sebuah produk karena adanya iming-iming hadiah. Banyak kon-
sumen memanfaatkan suatu insentif tambahan dalam membeli sebuah 
produk, yang merupakan salah satu aktivitas promosi penjualan. Dalam 
beberapa tahun ini promosi penjualan banyak dilakukan oleh tenaga 
pemasar perusahaan, baik perusahaan yang memiliki merek premium 
maupun tidak. Tidak dapat dipungkiri, aktivitas promosi penjualan 
yang dijalankan para tenaga pemasar meningkat tajam dibandingkan 
aktivitas periklanan lainnya (Nijs, 2001; Zacharias, 2009; Steenkamp, 
2003). Promosi penjualan berperan besar bahkan kadang dominan 
dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan para tenaga pemasar. Hal ini 
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bertujuan agar produknya dapat diterima konsumen. Namun hal ini 
juga dinilai oleh para ahli pemasaran akan menyebabkan lemahnya 
brand equity4 sebuah merek produk. Diakui oleh Keller (2008) bahwa 
pembahasan tentang pelemahan brand equity akibat sebuah aktivitas 
promosi penjualan hanya didasarkan asumsi terhadap merek premium, 
dan belum tentu tepat untuk kategori merek lainnya. 

Banyak alasan kenapa para pemasar justru lebih banyak menggu-
nakan sales promotion dibandingkan memakai aktivitas pemasaran 
lainnya. Berkembangnya kekuatan para pengecer dalam saluran dis-
tribusi adalah salah satu alasannya. Kadangkala perusahaan membuat 
penawaran khusus untuk konsumen karena desakan kuat dari penge-
cernya. Namun perusahaan juga memberikan penawaran khusus ke-
pada konsumen dalam usaha menahan kekuatan pengecernya dengan 
harapan dapat memperkuat kesetiaan konsumennya terhadap merek  
perusahaan.  

Sifat alamiah persaingan telah berubah dengan makin sensitifnya 
harga ke konsumen. Pasar lebih tersegmentasi, konsumen juga semakin 
menyadari tentang harga yang diterapkan oleh perusahaan dan banyak 
pesaing lainnya. Kesepakatan harga juga sudah menjadi aturan baku 
untuk banyak produk. Potongan pembelian untuk pembelian berbagai 
produk, kupon penjualan di pasar-pasar swalayan, akan menyebabkan 
konsumen semakin mengharapkan kesepakatan harga. Seringnya pem-
belian produk dengan potongan harga, maka menurut Aaker (2001) 
akan menyebabkan konsumen selalu menunggu penawaran promosi 
ketimbang langsung membeli suatu produk tanpa kesepakatan harga. 

Ragam periklanan juga mendorong para tenaga pemasar mene-
mukan cara baru untuk menarik perhatian para konsumennya. Hanya 
menonjolkan manfaat produk masih dirasakan belum cukup untuk 
menarik perhatian konsumen. Jadi pada akhirnya terjadi peningkatan 

                                                 
4 Terjemahan kata “brand equity” dalam Bahasa Indonesia adalah “ekuitas merek”, dan 
kata “consumer-based brand equity” dalam Bahasa Indonesia adalah “ekuitas merek 
berdasar sisi konsumen”. Untuk mempermudah dan memperjelas maksud dari tulisan 
ini (yang akan banyak membicarakan dan mendiskusikan proses dan konsep brand 
equity dan consumer-based brand equity) penulis memutuskan untuk tetap selanjutnya 
menggunakan kata “brand equity” dan “consumer-based brand equity”. 
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pemakaian sales promotion untuk menemukan terobosan langsung ke 
konsumen yang saat ini selalu mendapatkan serbuan pesan-pesan 
promosi.  

Hal lain yang mendorong kenapa para pemasar memakai promosi 
konsumen karena tekanan dari manajemen perusahaan untuk hasil 
jangka pendek. Banyak penanam modal menginginkan hasil yang 
segera daripada menunggu kestabilan jangka panjang perusahaan dari 
hasil investasinya. Menanggapi tekanan ini, para manajer pemasaran 
mencari jalan pintas untuk memenuhinya. Sales promotion selalu 
digunakan demi meningkatkan penjualan jangka pendek (Zacharias, 
2009; Low, 2000).  

Dalam jalur pengecer, sales promotion untuk konsumen sering-
kali menjadi senjata ampuh meningkatkan penjualan jangka pendek. 
Namun menurut Aaker (2001) dan Walker (2002) apabila terlalu sering 
sales promotion dilakukan, akan menyembunyikan kemampuan 
sebuah merek untuk membangun brand equity pada pasar sasaran. 
Diungkapkan juga bahwa terlalu sering menerapkan sales promotion 
terhadap konsumen akan menurunkan kepercayaan konsumen terha-
dap kualitas sebuah merek. Konsumen mungkin akan menganggap 
kualitas merek tersebut buruk. Atau 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 dipro-
mosikan dengan sales promotion.  

Bagaimana pun saat ini banyak pemasar menguji bagaimana 
promosi penjualan yang berorientasi konsumen dapat secara efektif 
digunakan untuk tujuan jangka panjang. Walaupun secara tradisional 
tidak digunakan untuk membangun brand equity, para pemasar dari 
banyak merek yang besar dan sukses meyakini bahwa sales promotion 
untuk konsumen dapat juga melakukannya. Tujuan alami promosi 
penjualan adalah mengkomunikasikan 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. 
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Semua aktivitas promosi ditujukan untuk meningkatkan penjualan, 
sehingga tidak ada artinya apabila tidak menyebabkan transaksi 
penjualan. 

Meskipun dipahami harus dihindari  terlalu sering melakukan 
sales promotion kepada konsumen, namun dalam prakteknya hal 
tersebut susah dilaksanakan apabila situasi pasar persaingan memerlu-
kan tindakan segera (Steenkamp, 2003). Para pesaing mungkin saja 
meluncurkan aktivitas promosi yang ditujukan pada pelanggan yang 
sama, yang harus memerlukan tindakan pencegahan segera. Dapat 
dilihat sales promotion digunakan untuk mengurangi peran pesaing di 
pasar. Sales promotion terhadap konsumen seringkali digunakan 
perusahaan juga apabila mengalami masalah kelebihan persediaan 
barang (Sriram, 2004).  

Keinginan untuk melakukan penyesuaian persediaan barang 
dilakukan untuk berbagai tujuan. Pengecer dapat saja menyesuaikan 
produknya dengan menjual habis salah satu produk agar dapat mengi-
sinya dengan produk lain. Atau pada saat perusahaan mengalami kele-
bihan persediaan dan membutuhkan sales promotion untuk mendo-
rong konsumen membeli lebih dari kebutuhan sesungguhnya. 

Persaingan yang sangat ketat 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 (D'Astous, 2003; Kenesei, 2004). Para 
pemasar memahami juga bahwa nilai sesungguhnya sebuah merek 
adalah dari keterhubungan emosional para pelanggan terhadap merek 
favoritnya. Membangun brand equity akan selalu menjadi kunci mem-
pertahankan hubungan antara merek dan konsumen (Aaker, 2001; 
Ball, 2008; Cleland, 2000). 

Karena adanya keterbatasan anggaran promosi dan kepentingan 
strategi jangka panjang, manajer promosi banyak memakai aktivitas 
sales promotion yang dapat membantu memperkuat ikatan merek dan 
konsumen, karena mereka dapat lebih memahami bagaimana hal 
tersebut dapat menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan penjual-
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an jangka panjang. Manajer promosi tidak hanya melakukan aktivitas 
sales promotion untuk menambah pelanggan baru, tapi yang lebih 
penting ditujukan untuk pelanggan lama. Aktivitas promosi ini dapat 
membangun kesetiaan terhadap merek dan pada akhirnya mem-
bangun nilai terhadap merek (Kirmani, 1989). Jadi sales promotion juga 
berperan dalam membangun sebuah merek. 

Tidak hanya para pemasar, namun juga para akuntan dan 
manajer senior perusahaan sejak lama tertarik dengan masalah yang 
berkaitan dengan brand equity dan telah menjadi kajian para peneliti 
sejak 20 tahun terakhir ini dan menjadi faktor penting bagi perusahaan 
(Berthon, 2007). Hal yang berkaitan dengan brand equity menjadi 
penting dalam rancangan dan pengembangan dari sebuah perusahaan,  
produk, maupun jasa yang ditawarkan. Meskipun demikian masih 
belum banyak peneliti yang melakukan pengukuran atas brand equity 
perusahaan ataupun pengaruh berbagai macam variabel untuk meng-
evaluasi sebuah merek. 

Apabila ada pertanyaan, merek Land Rover itu milik orang 
Inggris, Jerman atau Amerika? Atau bukan ketiganya? Merek itu 
sekarang adalah merek milik orang China. Merek ini telah diakuisisi 
oleh The Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) dan dibeli 
dengan harga US$ 140 Juta. Seperti halnya dua merek terkenal 
Amerika lainnya, IBM’s  Think Pad dan Miller Lite juga sudah dimiliki 
orang China. Atau juga merek coklat Swiss Toblerone sudah tidak lagi 
dimiliki orang Swiss. Pada kenyataannya faktor negara asal mempunyai 
pengaruh kuat terhadap sebuah merek pada saat merek tersebut baru 
lahir dan bertumbuh menjadi dewasa (Daye, 2008). Masih dikatakan-
nya bahwa sekali 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. Menurut Swystun (2005) berdasar pene-
litian 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 
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kredibilitasnya. Karena itu banyak perusahaan China memakai merek 
yang tidak berbau nama China, dan lebih suka memakai merek 
Amerika. 

Dalam pemilihan sebuah merek, konsumen produk peralatan 
rumah tangga elektronika juga seringkali mempertimbangkan faktor 
negara asal (country of origin) pembuat produk. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Liefeld (2002) bahwa berdasar apa yang 
dikatakan oleh responden tentang kepercayaan, persepsi dan sikap 
tentang kualitas atau nilai sebuah produk dari peneliti akademik 
tentang konsumen dari berbagai negara maka mereka selalu menyer-
takan faktor negara asal pembuat produk (country of origin product) 
sebagai salah satu variabel pilihan konsumen yang penting dan seha-
rusnya para pemasar memperhitungkannya. Selama puluhan dekade 
adanya persepsi buruk terhadap produk buatan negara Asia yang 
dikatakan sebagai produk murah dan berkualitas rendah terbukti susah 
dihilangkan. Salah satu masalah penting yang dihadapi merek produk 
buatan negara Asia dalam kurun waktu terakhir ini adalah adanya 
persepsi produk murah dan berkualitas rendah (Temporal, 2002). Saat 
ini perusahaan di seluruh dunia berusaha mengembangkan bisnisnya di 
pasar dunia. Faktor negara asal pembuat produk menjadi faktor penting 
bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sebuah merek, 
meskipun sebuah produk dapat saja dibuat dari berbagai komponen 
yang berasal dari  negara berbeda. 

Konsumen dalam menentukan sebuah merek yang akan dipilih 
juga mempertimbangkan variasi model terbaru. Semua produk dan jasa 
pasti memiliki sebuah siklus hidup. Siklus hidup berkaitan dengan 
periode waktu dari pertama produk diluncurkan dan diperkenalkan ke 
pasar sampai produk tersebut ditarik dari pasar. Produk peralatan 
rumah tangga elektronika termasuk produk yang memanfaatkan 
teknologi. Pada saat sebuah teknologi menjadi usang, maka demikian 
juga terjadi pada produk yang memanfaatkan teknologi tersebut 
(Norman, 1998). Perubahan yang terjadi pada saat siklus hidup tekno-
logi mempunyai sebuah refleksi unik terhadap pelanggannya, demikian 
juga terhadap siklus hidup produknya. Pada saat teknologi menjadi tua, 
pelanggan yang membutuhkan teknologi terbaru menjadi lebih konser-
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vatif dan permintaan solusi yang cepat terhadap teknologi yang lebih 
baru, sedangkan pelanggan yang tidak terburu-buru membutuhkan 
teknologi terbaru akan membeli produk dengan teknologi lama, namun 
didapatkan dengan harga murah. 

Dalam memilih sebuah merek, tidak jarang konsumen melihat 
perusahaan mana yang membuat produk tersebut. Reputasi merupakan 
aset yang sangat tidak ternilai dan merupakan faktor penting dalam 
membangun sebuah merek yang kuat. Lebih lanjut dikatakan oleh 
Alessandri (2006) bahwa perusahaan yang memiliki reputasi bagus 
akan dapat menikmati konsistensi merek dalam jangka waktu lama. 
Perusahaan yang besar harus mampu mengembangkan produk yang 
dapat menyediakan sebuah nilai persepsi bagi pelanggan. Pelanggan 
yang menyadari reputasi superior dari sebuah perusahaan akan mem-
punyai persepsi yang bagus terhadap produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan tersebut. Persepsi yang bagus tersebut akan diwujudkan 
dengan kesetiaan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan 
tersebut. 

Dikatakan oleh Barrios (2008) bahwa status sosial ekonomi 
mempengaruhi rumitnya eskpetasi dari pengetahuan konsumen dan 
keinginan pengakuan diri. Pelanggan dengan tingkat penghasilan 
rendah di negara-negara berkembang yang sedang menanjak maju 
merupakan target utama dari perusahaan berbasis teknologi. Untuk itu 
menjadi penting untuk memahami pengaruh faktor sosio ekonomi pada 
saat sebuah teknologi diadopsi. Tingginya status sosial ekonomi konsu-
men, misal tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, status perkawinan, 
kondisi pekerjaan, akan sangat menunjang tingkat konsumsi terhadap 
sebuah produk (Reardon, 2007). Tingkat sosial ekonomi yang lebih 
tinggi akan mendapatkan sumber daya lebih besar seperti tingkat peng-
hasilan tinggi yang akan dapat membeli produk dan jasa bernilai tinggi. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, 
akan memiliki banyak pilihan terhadap kemungkinan yang tersedia 
(Donthu and Garcia, 1999). Tingkat sosial ekonomi dari konsumen 
sangat menentukan persepsi konsumen terhadap segala aktivitas 
pemasaran yang dilakukan oleh merek perusahaan. Konsumen dengan 
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tingkat penghasilan relatif lebih rendah akan cenderung membeli 
produk dengan harga lebih murah. Hal ini akan berdampak juga dalam 
pemilihan alternatif merek oleh konsumen sesuai dengan tingkat 
penghasilan yang dimilikinya. 

Pentingnya mengevaluasi brand equity jelas terlihat dalam 
aktivitas merger ataupun akuisisi perusahaan. Sebagai contoh pada 
tahun 2005, ketika Procter and Gamble mengakuisisi Gillete Company 
dengan harga US$ 57 Milyar, harga tersebut adalah harga 19 kali lebih 
besar dari nilai asset perusahaan (Byrness, 2005). Mengapa harga 
akuisisi menjadi sangat mahal? Nilai dan persepsi akan keuntungan 
jangka panjang dari merek yang diakuisisi  antara lain Gillete, Duracell, 
Braun dan Oral-B berperan dalam penentuan harga pembelian. 

Merek yang memiliki brand equity kuat akan tetap menerima 
penawaran harga relatif tinggi, bahkan pada saat perusahaan sedang 
dalam tahap kebangkrutan (Kaikati, 2003). Sebagai contoh adalah 
merek Converse terjual seharga US$ 117.5 Juta, merek Bugle Boy ter-
jual seharga US$ 68.6 Juta dan merek Schwinn terjual seharga US$ 60 
Juta, menunjukkan bahwa brand equity yang kuat dapat memberikan 
keuntungan, bahkan ketika perusahaan sedang mengalami posisi 
keuangan yang buruk. 

Pembentukan merek yang biasanya cukup dengan pembentukan 
kesadaran sebuah merek dan dikendalikan hanya oleh departemen 
pemasaran saja merupakan era yang sudah berlalu. Dalam era saat ini, 
pelanggan memiliki banyak informasi, mempunyai banyak pilihan, 
mempunyai banyak akses, dan sebagai hasilnya adalah harapan yang 
lebih tinggi. Untuk mempertahankan agar konsep merek tidak mati, 
maka diperlukan hubungan yang erat antara merek dan pelanggannya 
yang akan menjadi dasar kesuksesan dan memberikan keunggulan 
persaingan di pasar. 

Merek sebuah produk yang merupakan aset berharga bagi sebuah 
perusahaan sangat sulit dan bernilai mahal untuk dikembangkan dan 
dipertahankan. Menurut Aaker (2004) bahwa pasar yang dinamis 
memerlukan adaptasi terus-menerus agar sebuah merek dapat berta-
han. Sebuah merek dapat menunjukkan status dan meningkatkan citra 
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tentang perusahaan yang memiliki merek tersebut, sehingga merek 
menjadi sebuah nilai yang berharga bagi perusahaan. Menurut 
Tuominen (2009), merek yang terkenal baik, akan menimbulkan kese-
tiaan terhadap merek tersebut, sehingga akan dapat dihasilkan produk 
berharga tinggi dan menghasilkan keuntungan besar. Juga dikatakan 
bahwa kekuatan sebuah merek dapat ditentukan oleh hasil dari sebuah 
aktivitas pemasaran, sehingga aktivitas pemasaran yang efektif akan 
dapat meningkatkan kekuatan sebuah merek. Sebaliknya aktivitas 
pemasaran yang tidak efektif justru dapat melemahkan sebuah merek. 

Beberapa aktivitas pemasaran secara potensial mempunyai 
pengaruh terhadap brand equity karena merupakan hasil akumulasi 
investasi pemasaran terhadap sebuah merek. Sebuah pengenalan nama 
merek yang mempunyai asosiasi kuat, persepsi akan kualitas yang baik, 
dan kesetiaan terhadap sebuah merek dapat dikembangkan melalui ke-
hati-hatian investasi pemasaran jangka panjang (Yoo, 2000; Zeithaml, 
1998). Pada saat memutuskan sebuah aktivitas pemasaran, para manajer 
pemasaran harus mempertimbangkan dampak potensial terhadap 
brand equity. Investasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran 
seharusnya diarahkan untuk meningkatkan reputasi dan citra terhadap 
nama merek, kesetiaan terhadap merek, dan persepsi akan kualitas. 

Sebuah merek produk yang dirasakan lebih baik oleh para konsu-
men, akan mendorong mereka membeli produk dengan merek terse-
but. Ini juga akan meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan besar 
bagi perusahaan (Mackay, 2001). Ekuitas merek, seperti yang dikemu-
kakan oleh Keller (2003) dan Aaker (2001), menyediakan fungsi 
strategis yang berguna dan membantu dalam menentukan kegiatan 
pemasaran, dan sangat berguna untuk para tenaga pemasaran dalam 
memahami secara sumber dari ekuitas merek, dan bagaimana kekuatan 
merek ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bagi perusahaan. 
Memahami sumber dan hasil dari ekuitas merek, menyediakan bahan 
untuk menjalankan strategi pemasaran dan meningkatkan nilai dari 
merek. 

Membangun sebuah merek yang kuat adalah tujuan semua peru-
sahaan. Membangun sebuah merek kuat dengan ekuitas yang signi-
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fikan dipandang sebagai cara menghasilkan manfaat bagi perusahaan 
termasuk mendapatkan pelanggan setia dan lebih tahan terhadap 
serangan aktivitas pemasaran dalam pasar yang bersaing, memperoleh 
keuntungan besar karena penerapan harga tinggi, memperbaiki kerja-
sama dan dukungan para pelanggan, meningkatkan efektivitas komuni-
kasi pemasaran, dan keuntungan dari hasil lisensi dan pengembangan 
merek (Aaker, 2001; Cleland, 2000; Kay, 2006).   

Untuk membangun merek memunculkan dua pertanyaan:         
(1) Apakah yang membuat sebuah merek menjadi kuat? (2) Bagaimana-
kah membangun sebuah merek yang kuat? Untuk menjawab dua 
pertanyaan tersebut, Keller (2001) mengembangkan model Consumer-
Based Brand Equity (CBBE). Premis dasar model tersebut adalah 
kekuatan sebuah merek tergantung terhadap apa yang pelanggan telah 
pelajari, rasakan, lihat dan dengar tentang sebuah merek sepanjang 
waktu. Dengan kata lain, kekuatan sebuah merek terletak dalam pikir-
an pelanggan. Tantangan bagi para pemasar dalam membangun sebuah 
merek yang kuat adalah meyakinkan pelanggan bahwa mereka telah 
mendapatkan pengalaman yang baik terhadap produk yang dipasarkan 
beserta program pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, meliputi 
bagaimana pemikiran, perasaan, citra, kepercayaan, persepsi, dan  opini 
pelanggan terhadap merek perusahaan.   

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis berkeyakinan untuk me-
neliti lebih jauh atas peran sales promotion dalam membangun sebuah 
merek, khususnya pengaruh terhadap model CBBE yang dikembang-
kan oleh Keller (2001). Pada saat ini merek-merek produk peralatan 
rumah tangga elektronika yang mendominasi pasar adalah merek-
merek yang seringkali melakukan sales promotion. Dengan tingkat 
persaingan yang sangat tajam di industri ini, maka hampir semua 
merek, demi mempertahankan eksistensinya, selalu melakukan sales 
promotion dalam berbagai bentuk. Apakah dengan demikian merek 
mereka menjadi lemah? Ternyata hasil pengamatan penulis menun-
jukkan bahwa merek-merek yang aktif melakukan sales promotion ini 
merupakan merek-merek produk peralatan rumah tangga yang di-
minati dan menjadi pilihan utama untuk pembelian produk peralatan 
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rumah tangga elektronika. Kemudahan mengimpor barang dari negara 
lain, terutama dari negara China, menyebabkan cepatnya inovasi 
produk, model produk selalu berganti, sehingga mempercepat daur 
hidup produk. Hal ini juga menyebabkan merek-merek tersebut ber-
upaya cepat mengeluarkan persediaan lama mereka, agar tidak menjadi 
persediaan mati. Cara yang tercepat adalah dengan sales promotion.     

Berdasarkan pengamatan, justru untuk merek produk peralatan 
rumah tangga elektronika yang tidak ikut aktif bersaing dalam sales 
promotion tidak dapat mendominasi pasar, karena pasar masih dido-
minasi oleh merek yang mampu bersaing lewat sales promotion secara 
terus menerus. Secara umum persaingan harga di industri elektronika, 
baik elektronik peralatan rumah tangga kategori kecil, maupun 
elektronika besar (televisi, kulkas, mesin cuci) sangat dipengaruhi juga 
oleh semakin pendeknya daur hidup produk. Para pemasar harus secara 
cepat menghabiskan persediaan lama yang akan semakin sulit dijual 
dengan munculnya produk dan model baru dari para pesaing. Inilah 
yang menjadi alasan lain kenapa para pemasar harus sering mencipta 
program sales promotion. Tetap diyakini brand equity perusahaan 
mereka tidak melemah, bahkan menjadi lebih kuat karena selalu 
mengikuti tren produk di pasar. 

 
Penelitian Mendatang dari Penelitian Terdahulu 

Nijs et al (2001) melakukan penelitian terhadap pengaruh 
program promosi harga terhadap kategori permintaan dari 560 produk 
konsumen. Ditemukan bahwa promosi harga yang terlalu sering akan 
meningkatkan efektivitas permintaan, namun hanya di dalam jangka 
pendek. Penggunaan iklan non harga akan menghasilkan permintaan 
yang lebih konsisten dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  
Disarankan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari pengaruh pro-
mosi harga terhadap merek yang termasuk kategori merek pemimpin 
pasar dibandingkan dengan produk-produk private label. Juga masih 
terbukanya celah penelitian terhadap peubah baur pemasaran lainnya 
terhadap pembentukan merek sebuah perusahaan, di samping memfo-
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kuskan pada penelitian pengaruh efektivitas periklanan terhadap 
sebuah merek.  

Low et al (2000) meneliti hasil dari pelaksanaan program sales 
promotion dan periklanan yang dilakukan para manajer merek. Dite-
mukan bahwa merek yang memperoleh alokasi anggaran lebih tinggi 
di periklanan daripada sales promotion, cenderung memiliki perilaku 
konsumen yang lebih baik. Juga diperoleh brand equity yang lebih 
kuat, meningkatnya pangsa pasar dan keuntungan. Penelitian lanjutan 
yang disarankan adalah untuk membandingkan pengaruh program 
promosi harga terhadap kategori permintaan yang berdasarkan perban-
dingan besarnya anggaran sales promotion antara merek yang bersifat 
multinasional dan merek kategori regional. Masih juga dapat diteliti 
bagaimana pengaruh type sales promotion yang lain, seperti misalnya 
lomba kontes produk, penarikan undian berhadiah, yang mungkin saja 
memberikan akibat yang berbeda-beda terhadap merek perusahaan. 
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada kemungkinan tahapan 
dalam daur hidup produk dapat menjadi pendorong pemanfaatan sales 
promotion atau periklanan oleh perusahaan.  

Bagaimanakah reaksi para pesaing satu sama lain terhadap se-
rangan promosi harga dan periklanan? Hal ini diteliti oleh Steenkamp 
et al (2003) terhadap lebih dari 400 produk konsumen selama lebih 
empat tahun. Dikatakan bahwa reaksi persaingan dapat pasif, menga-
komodasi atau membalas. Biasanya reaksi pembalasan bentuknya sama, 
apabila diserang dengan promosi harga, maka akan dibalas dengan 
promosi harga. Apabila diserang dengan periklanan, maka akan dibalas 
dengan periklanan juga. Dari hasil penelitian ini masih terdapat celah 
penelitian yaitu untuk lebih dapat memahami reaksi persaingan akibat 
serangan periklanan dan sales promotion agar jangan berfokus pada 
merek besar saja, namun perlu meneliti juga hal ini pada merek yang 
lebih kecil. Penelitian ini dilakukan di negara Belanda. Semua data 
didapatkan lewat perusahaan konsumen di Belanda, sehingga masih 
memungkinkan dilakukan penelitian di negara lain. Disarankan oleh 
peneliti ini untuk melakukan penelitian juga terhadap efektivitas 
periklanan produk private label.  
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Walaupun para manajer seringkali mengharapkan keuntungan 
jangka panjang atas upaya-upaya pemasaran yang dilakukan, namun 
kadang hal itu bisa saja tidak terlaksana. Untuk itu Slotegraff et al 
(2008) melakukan penelitian terhadap pengaruh brand equity dan 
inovasi pada efektivitas jangka panjang promosi. Ditemukan bahwa 
promosi pemasaran dapat menimbulkan akibat jangka panjang terha-
dap penjualan sebuah merek, dan brand equity berperan penting dalam 
hal ini. Juga diindikasikan bahwa pengenalan sebuah produk baru 
dapat meningkatkan efektivitas promosi pemasaran selama merek ini 
mengomunikasikan sesuatu yang baru kepada konsumen. Disarankan 
penelitian lanjutan terhadap peran kupon penjualan, periklanan dan 
aktivitas pemasaran dalam pembentukan brand equity. Penelitian ini, 
yang dilakukan di sebuah kota utama di Amerika Serikat, dapat 
dikembangkan lebih lanjut di tempat lain. Juga disarankan pengujian 
lebih lanjut terhadap merek dalam tahapan daur hidup produk, karena 
akan berpengaruh terhadap strategi pemasaran yang akan diambil. 

Zacharias et al. (2009) meneliti tentang pengaruh sales promotion 
dengan memakai sampel 120 rumah sakit di Kerala India yang memi-
liki lebih dari 200 tempat tidur. Penelitian terhadap pengaruh sales 
promotion terhadap consumer based brand equity (CBBE) dan per-
bedaan pengaruh promosi harga dan promosi premium terhadap 
consumer based brand equity (CBBE). Dikatakan bahwa dengan sales 
promotion, para pemasar mengharapkan tanggapan yang cepat dari 
para konsumen, sehingga meningkatkan penjualan, juga meningkatkan 
substitusi merek dalam kategori produk sama, dan mempercepat habis-
nya persediaan barang. Dikatakan pula bahwa dalam berbagai peneli-
tian selalu mengatakan bahwa sales promotion mempengaruhi persepsi 
akan merek dan mempunyai pengaruh negatif terhadap brand equity. 

Sriram et al. (2004) melakukan penelitian terhadap tingkat 
optimal anggaran periklanan dan promosi dalam pasar yang dinamis 
dengan brand equity sebagai peubah mediasi. Model penelitian yang 
digunakan menemukan bahwa sales promotion berpengaruh positif 
terhadap persepsi konsumen dan mendorong konsumen untuk meng-
ubah pilihannya terhadap merek yang sedang dipromosikan. Meskipun 



Pendekatan Baru dalam Membangun Brand Salience: Analisis Moderator 

 
20 

demikian ditemukan juga pengaruh negatif dari promosi terhadap 
brand equity apabila dilakukan secara terus menerus. Secara keseluruh-
an ditemukan bahwa sales promotion menghasilkan pengaruh positif, 
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, walaupun pengaruh 
jangka panjang lebih kecil daripada jangka pendek. 

Arora et al. (2007) melakukan penelitian tentang karakteristik 
promosi embedded premium (EP) sebagai sebuah strategi promosi 
penjualan dan mendekatkannya dengan pendekatan tradisional seperti 
diskon dan rabat dalam penjualan. Digambarkan juga bagaimana 
asosiasi sosial dari EP mungkin mempengaruhi pilihan pelanggan 
secara berbeda dengan promosi harga. Ditemukan juga bahwa EP lebih 
bermanfaat untuk merek yang belum ternama ketimbang yang sudah 
ternama. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penting 
yang selama ini belum terjawab tentang promosi EP seperti, bagaimana 
EP bekerja, bagaimana para individual bereaksi berbeda terhadap 
promosi EP, bagaimana efektivitas EP dibandingkan dengan promosi 
harga yang biasa dilakukan, dan bagaimana promosi EP dapat di-
optimalkan. 

Yoo dan Donthu (2000) meneliti aktivitas pemasaran yang 
dilakukan para manajer pemasaran terhadap kekuatan dan kelemahan 
dimensional brand equity, dan brand equity secara keseluruhan. 
Melalui pengujian model yang digunakan, maka akan dapat dikenali 
kegiatan pemasaran apa saja yang berpengaruh positif maupun negatif 
terhadap dimensi brand equity, dan brand equity secara keseluruhan. 
Arah penelitian yang dilakukan masih mengacu pada dimensi brand 
equity klasik, yang terdiri dari empat dimensi. Juga masih digabungkan 
dua dimensi utama yaitu kesadaran terhadap merek dan asosiasi 
terhadap merek. 

Mengingat pentingnya brand equity sebagai tolok ukur keber-
hasilan sebuah perusahaan, maka penelitian Yoo dan Donthu tersebut 
selanjutnya diuji secara empiris oleh Washburn dan Plank (2002). 
Penelitian tersebut untuk menguji juga brand equity berdasarkan 
persepsi di tingkat konsumen dalam konteks co-branding produk, di 
mana co-branding menjadi populer akhir-akhir ini. Model pengujian 
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ini masih mengacu juga pada dimensi klasik brand equity, dan belum 
mampu memecah dua dimensi utama yaitu antara kesadaran terhadap 
merek dan asosiasi terhadap merek. 

Pentingnya membangun brand equity, khususnya pada industri 
anggur, juga telah dilakukan penelitian oleh Westling (2001). Melalui 
penelitian kualitatif didapatkan hasil bahwa tingginya brand equity 
sebuah industri akan menimbulkan keunggulan kompetitif. Untuk 
membangun brand equity sebuah perusahaan, menurut peneliti, dapat 
dilakukan dengan upaya-upaya membina hubungan kuat dengan 
masyarakat, memberikan sebuah nilai kepada konsumen, melakukan 
periklanan sederhana yang berbiaya rendah, menciptakan merek baru 
apabila pasar membutuhkannya, meningkatkan keuntungan dengan 
penerapan harga tinggi, mempersilahkan para pembuat anggur lebih 
berkreasi, kesabaran, dan hubungan baik dengan para distributor. 
Penelitian ini belum secara lengkap mengaitkan antara aktivitas pema-
saran dan dimensi brand equity . 

Ali (2008) melakukan penelitian untuk mengukur bagaimana 
elemen baur pemasaran dapat mempengaruhi reputasi merek dari 
Nokia mobile phone. Penelitian ini hanya berfokus pada satu aspek 
dari brand equity, yaitu reputasi merek. Penelitian ini dilakukan untuk 
menguji efektivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan terhadap 
reputasi merek telpon genggam Nokia. Penelitian ini hanya mengguna-
kan satu dimensi dari brand equity. Dengan menggunakan dimensi 
brand equity secara lengkap akan memberikan hasil penelitian yang 
lebih tepat. 

Pengukuran brand equity di pasar Internet juga pernah dilaku-
kan Swiercynska (2007). Pendekatan yang digunakan adalah dari sisi 
pemasaran dan keuangan. Penelitian ini menggunakan peranan kelom-
pok virtual pengguna internet dalam meningkatkan brand equity 
dalam lingkup persepsi konsumen, reputasi perusahaan dan kepuasan 
pelanggan. Juga didapatkan pentingnya kinerja keuangan merek dari 
perusahaan seperti sejumlah konsumen yang diperoleh dan tingkat 
keuntungan perusahaan. 
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         Buah Kiwi adalah buah khas negara New Zealand, dan salah satu 
industri yang penting. Beverland (2001) melakukan penelitian bagai-
mana menciptakan nilai sebuah merek buah Kiwi, dengan metode 
studi kasus pada buah kiwi merk Zespri. Penelitian ini bermaksud 
mengetahui bagaimana strategi Zespri untuk meningkatkan kesadaran 
terhadap merek melalui program pemasaran hubungan dan manajemen 
rantai pasok yang dilakukan.   

Mackay (2001) melakukan penelitian juga terhadap efektivitas 
kegiatan pemasaran beberapa perusahaan kartu kredit terhadap pem-
bentukan brand equity perusahaan. Penelitian ini bertujuan menge-
tahui program pemasaran mana saja yang dapat berdampak positif 
maupun negatif terhadap brand equity. Kemampuan mengingat merek 
dan familiaritas ternyata menjadi tolok ukur terbaik dari brand equity 
pada industri kartu kredit. 

Tabel 1.1 
Rekapitulasi Arahan Penelitian Mendatang dari Penelitian Terdahulu 

Peneliti Penelitian Mendatang dari Penelitian Terdahulu 

Nijs, et al, 2001 
 
 

Penelitian mendatang menyarankan untuk meneliti pengaruh promosi 
harga terhadap merek pemimpin pasar dan merek private label. 
Penelitian bisa dikembangkan juga untuk peubah baur pemasaran 
yang lain, bisa diteliti juga pengaruh efektivitas periklanan terhadap 
sebuah merek. 

 
Low, et al, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Penelitian mendatang perlu membandingkan besarnya tingkat 
anggaran absolut sales promotion untuk tiap merek, khususnya untuk 
merek yang berskala multi nasional dan merek yang berskala kecil 
regional. Juga disarankan meneliti pengaruh dari tipe sales promotion 
yang lain, seperti pelaksanaan kontes produk, undian, yang mungkin 
menghasilkan akibat berbeda dengan pemberian kupon penjualan 
terhadap merek perusahaan. Penelitian lebih jauh disarankan menguji 
hubungan moderating antar peubah anteseden. Sebagai contoh, 
misalnya produk yang masih dalam tahap awal dari daur hidup produk, 
bisa menjadi faktor pendorong pemakaian sales promotion atau 
periklanan. 
 

Steenkamp, et 
al, 2003 
 
  

Penelitian mendatang untuk dapat lebih memahami reaksi persaingan 
akibat serangan periklanan dan sales promotion harus bisa memper-
timbangkan merek yang lebih kecil, tidak hanya fokus pada merek 
hebat saja. Penelitian ini dengan mengambil data perusahaan di 
Belanda, sehingga bisa dikembangkan di negara lain. 
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Slotegraaf, et al, 
2008 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Penelitian mendatang disarankan menguji elastisitas jangka panjang 
pemberian kupon penjualan, karena banyak merek yang tidak memiliki 
catatan tentang hal ini. 
Perlu penelitian lanjutan peran kupon penjualan, periklanan dan 
aktivitas pemasaran lain terhadap brand equity perusahaan. 
Penelitian ini hanya dilakukan di satu pengecer besar kota utama di 
Amerika Serikat dan terhadap tujuh kategori produk paling laku. Jadi 
masih bisa dikembangkan lebih lanjut. 
Perlu pengujian merek terhadap semua tahap dalam daur hidup 
produk  karena akan berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran yang 
harus dilakukan. 

Zacharias, et al. 
 
 
 
 

Penelitian mendatang dapat dilakukan dengan mengembangkan 
penelitian terhadap kategori produk yang berbeda. 
Mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel rumah 
sakit di Kerala (India), maka mungkin akan dihasilkan sesuatu yang 
berbeda apabila sampelnya adalah konsumen individu. 

Sriram, et al, 
2004 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian mendatang disarankan fokus pada peubah seperti pasar 
regional, besarnya pengeluaran periklanan, biaya marjinal, dan 
dilakukan melalui pengecer. 
Perlu diteliti juga pengaruh perubahan kebijakan terhadap periklanan 
dan sales promotion dalam satu rantai di pasar regional dan lintas 
regional. 
Juga disarankan meneliti tingkat anggaran optimal periklanan dan 
promosi terhadap beberapa kategori produk sehingga akan dihasilkan 
sesuatu yang tepat. 

Arora, et al, 
2007 
 
 
 

Penelitian mendatang disarankan meneliti implikasi program  
embedded premium (EP) terhadap brand equity. Juga disarankan 
meneliti pengaruh temporer atas pelaksanaan program EP. Juga 
apakah pada saat program EP berakhir, sikap positif asosiasi  
terhadap merek masih bisa bertahan? Perlu diteliti juga program 

 
lanjutan apakah yang paling sesuai untuk merek setelah program EP 
berakhir 

Yoo, et al, 2000 
 

Penelitian mendatang disarankan memisahkan antara responden 
untuk kelompok yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. 

  

Perlu diteliti interaksi dinamis antara brand equity dan konsekuensinya, 
karena meskipun brand equity merupakan hasil usaha pemasaran, 
namun bisa saja dihasilkan dari nilai pelanggan yang didapatkan dari 
brand equity sebelumnya. 

  

Peran brand equity dalam kesuksesan sebuah perusahaan  perlu 
diteliti pula. Brand equity mungkin tidak hanya memberikan nilai 
kepada perusahaan dan pelanggan, namun bisa juga kepada 
karyawan, pemegang saham, dan manajemen. 

  
Pada saat strategi dan keputusan bisnis dibuat untuk meningkatkan 
brand equity, semua pemangku kepentingan juga akan berhasil. 

Washburn, et al, 
2002 
 
 
 
 
 

Menyarankan agar penelitian berikutnya lebih fokus pada kesadaran 
merek dan asosiasi merek. Pengujian bisa dikembangkan dari 10 item 
pengujian yang dilakukan Yoo & Donthu, menjadi 15 item pengujian 
aktivitas pemasaran yang bisa memperkuat dan memperlemah brand 
equity. 
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Ali, et al, 2008 
 
 

Celah penelitian ini adalah mengeksplorasi semua aspek dalam brand 
equity, juga memungkinkan penelitian untuk produk di industri yang 
berbeda. 

  

Penelitian yang dilakukan di negara maju juga akan dihasilkan sesuatu 
yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan di negara 
berkembang. 

Beverland, et al, 
2001 
 

Celah penelitian ini adalah perlu diteliti reaksi konsumen terhadap 
merek yang terkenal. Studi kasus berikutnya dilakukan pada merek 
yang sudah sukses di pasar. 

  Juga perlu diteliti kaitan antara strategi push and pull marketing  

 
Dan manajemen-rantai-pasok untuk pencapaian strategi 
memposisikan kembali sebuah merek. 

Mackay, et al, 
2001 
 
 
 
 
 
 

Celah penelitian ini adalah perlunya dikembangkan penelitian lebih 
lanjut dengan memakai pasar jasa yang lebih beraneka untuk dapat 
melihat lebih luas kinerja pengukuran berdasar konsumen dari brand 
equity. 
Perlu dikembangkan penelitian tentang praktek manajemen, apakah 
para manajer dalam industri jasa telah mengukur brand equity nya, jika 
sudah, bagaimana? 
 

 

Masalah Penelitian 

Penelitian Nijs et al (2001) menyarankan untuk melakukan 
penelitian terhadap pengaruh promosi harga terhadap kekuatan merek 
pada kategori merek kuat dan lemah. Low et al (2000) menyarankan 
untuk meneliti bagaimana tipe lain dari sales promotion seperti kontes 
produk, undian, atau tipe lainnya berpengaruh terhadap kekuatan 
merek. Mungkin tiap jenis sales promotion menghasilkan pengaruh 
yang berbeda-beda terhadap kekuatan sebuah merek. Juga disarankan 
untuk menguji adanya kaitan moderating antar variabel anteseden. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Steenkamp et al (2003) tentang 
bagaimana reaksi yang dilakukan sebuah merek terhadap aktivitas 
periklanan dan sales promotion yang dilakukan pesaing, masih menya-
rankan adanya penelitian lanjutan terhadap merek-merek yang bukan 
tergolong merek utama. Hasil penelitian yang didapatkan mungkin  
berbeda untuk merek yang berbeda kelas dan kekuatannya. Penelitian 
yang dilakukan Slotegraaf et al (2008) menyarankan untuk menguji 
bagaimanakah pengaruh jangka panjang atas program pemberian 
kupon penjualan. Disarankan juga untuk meneliti bagaimanakah 
pengaruh pemberian kupon penjualan, periklanan dan aktivitas pema-
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saran lain terhadap brand equity perusahaan, apakah berdampak positif 
atau justru menyebabkan dampak negatif terhadap brand equity.  

Dari penelitian-penelitian di atas ternyata masih belum ada pene-
litian yang mengupas secara mendalam bagaimana dampak sesungguh-
nya pelaksanaan sales promotion terhadap brand salience perusahaan. 
Banyak penelitian mengatakan bahwa sudah pasti pemakaian sales 
promotion akan mencederai brand equity perusahaan. Selalu disaran-
kan untuk menghindari melakukan aktivitas sales promotion, karena 
hanya berdampak positif dalam jangka pendek, namun akan berdam-
pak negatif dalam jangka panjang. Namun dari semuanya kebanyakan 
memakai sampel dari merek-merek ternama, atau merek yang mengua-
sai pasar secara dominan dan belum menjangkau tingkat persaingan di 
antara merek-merek yang tidak dominan di pasar, namun memiliki 
akumulasi penjualan yang cukup besar di pasar.  

Penelitian terdahulu juga belum ditemukan adanya penelitian 
tentang pengaruh secara simultan faktor-faktor yang dapat mempenga-
ruhi keputusan konsumen dalam pemilihan sebuah merek yang dibeli 
lewat program sales promotion. Faktor persepsi konsumen terhadap 
negara asal merek (country of origin brand), persepsi konsumen terha-
dap reputasi grup perusahaan (corporate reputation), dan karakteristik 
konsumen dalam hal tingkat sosial ekonominya (consumer 
characteristic-socio economic status) merupakan faktor pendorong 
yang sangat penting bagi pelanggan dalam menentukan pembelian 
sebuah merek. 

Berdasarkan uraian di atas masalah penelitian (research problem) 
ini adalah bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan sales 
promotion untuk meningkatkan penjualan produk tanpa mencederai 
merek perusahaan. Sekaligus dapat menghindari dampak negatif terha-
dap merek baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena 
dalam situasi persaingan dunia usaha saat ini susah menghindarkan diri 
dari kegiatan yang mengarah pada sales promotion. 
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Persoalan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, 
maka persoalan-persoalan  utama  dalam penelitian ini adalah: (1) Apa-
kah pelaksanaan promosi harga sebuah produk berpengaruh positif 
terhadap brand salience?; (2) Apakah pelaksanaan promosi premium 
sebuah produk berpengaruh positif terhadap brand salience?; (3) Apa-
kah pelaksanaan periklanan terhadap sebuah produk berpengaruh 
positif terhadap brand salience?; (4) Apakah persepsi konsumen terha-
dap negara asal sebuah produk memoderasi pengaruh positif antara 
promosi harga dan brand salience?; (5) Apakah persepsi konsumen 
terhadap reputasi perusahaan sebuah produk  memoderasi pengaruh 
positif antara promosi harga dan brand salience?; (6) Apakah karak-
teristik status sosial ekonomi konsumen sebuah produk memoderasi 
pengaruh positif antara promosi harga dan brand salience?; (7) Apakah 
persepsi konsumen terhadap negara asal sebuah produk memoderasi 
pengaruh positif antara promosi premium dan brand salience?;           
(8) Apakah persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan sebuah 
produk memoderasi pengaruh positif antara promosi harga dan brand 
salience?; (9) Apakah karakteristik status sosial ekonomi konsumen 
sebuah produk memoderasi pengaruh positif antara promosi premium 
dan brand salience?; (10) Apakah persepsi konsumen terhadap negara 
asal sebuah produk memoderasi pengaruh positif antara periklanan dan 
brand salience?; (11) Apakah persepsi konsumen terhadap reputasi 
perusahaan sebuah produk memoderasi pengaruh positif antara per-
iklanan dan brand salience?; (12) Apakah karakteristik status sosial 
ekonomi konsumen sebuah produk memoderasi pengaruh positif 
antara periklanan dan brand salience?. 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan dari pene-
litian ini adalah untuk: (1) Mengetahui pengaruh efektivitas promosi 
harga terhadap pembentukan brand salience dapat diterapkan dalam 
pemanfaatan promosi harga sebagai suatu strategi perusahaan;            
(2) Mengetahui pengaruh efektivitas promosi premium terhadap 
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pembentukan brand salience dapat diterapkan dalam pemanfaatan 
promosi premium sebagai suatu strategi perusahaan; (3) Mengetahui 
pengaruh efektivitas periklanan terhadap pembentukan brand salience 
dapat diterapkan dalam pemanfaatan periklanan sebagai suatu strategi 
perusahaan; (4) Mengetahui persepsi konsumen terhadap negara asal 
dalam memoderasi pengaruh positif antara promosi harga dan pemben-
tukan brand salience dapat diterapkan dalam pemanfaatan promosi 
harga sebagai suatu strategi perusahaan; (5) Mengetahui persepsi 
konsumen terhadap reputasi perusahaan dalam memoderasi pengaruh 
positif antara promosi harga dan pembentukan brand salience dapat 
diterapkan dalam pemanfaatan promosi harga sebagai suatu strategi 
perusahaan; (6) Mengetahui karakteristik status sosial ekonomi konsu-
men dalam memoderasi pengaruh positif antara promosi harga dan 
pembentukan brand salience dapat diterapkan dalam pemanfaatan 
promosi harga sebagai suatu strategi perusahaan; (7) Mengetahui 
persepsi konsumen terhadap negara asal dalam memoderasi pengaruh 
positif antara promosi premium dan pembentukan brand salience dapat 
diterapkan dalam pemanfaatan promosi premium sebagai suatu strategi 
perusahaan; (8) Mengetahui karakteristik status sosial ekonomi konsu-
men dalam memoderasi pengaruh positif antara promosi premium dan 
pembentukan brand salience dapat diterapkan dalam pemanfaatan 
promosi premium sebagai suatu strategi perusahaan; (9) Mengetahui 
karakteristik status sosial ekonomi konsumen dalam memoderasi 
pengaruh positif antara promosi premium dan pembentukan brand 
salience dapat diterapkan dalam pemanfaatan promosi premium 
sebagai suatu strategi perusahaan: (10) Mengetahui persepsi konsumen 
terhadap negara asal dalam memoderasi pengaruh positif antara per-
iklanan dan pembentukan brand salience dapat diterapkan dalam pe-
manfaatan periklanan sebagai suatu strategi perusahaan; (11) Mengeta-
hui persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan dalam memode-
rasi pengaruh positif antara periklanan dan pembentukan brand 
salience dapat diterapkan dalam pemanfaatan periklanan sebagai suatu 
strategi perusahaan; (12) Mengetahui karakteristik status sosial eko-
nomi konsumen dalam memoderasi pengaruh positif antara periklanan 
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dan pembentukan brand salience dapat diterapkan dalam pemanfaatan 
periklanan sebagai suatu strategi perusahaan. 
 
Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan sumbangan sebagai berikut: 

• Praktisi 

1. Studi tentang efektivitas kegiatan pemasaran terhadap pemben-
tukan brand salience di Indonesia masih jarang dilakukan. Oleh 
karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan petunjuk 
bermanfaat bagi para pemasar untuk memilih strategi pemasaran 
yang paling tepat; 

2. Hasil kajian berbagai faktor aktivitas sales promotion dan per-
iklanan yang mempengaruhi brand salience diharapkan dapat 
mempersiapkan para tenaga pemasar bersaing dalam pasar global; 

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh hasil 
konstruksi teoritis mengenai faktor-faktor pembentuk brand 
salience; 

4. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran 
secara jelas pengaruh positif antara kegiatan sales promotion dan 
periklanan dengan pembentukan brand salience. 

 

• Ilmu Pengetahuan 

1. Bagi komunitas peneliti, penelitian ini berguna untuk mengem-
bangkan studi-studi lanjutan yang berkaitan dengan segala aktivitas 
pemasaran yang berpengaruh positif terhadap pembentukan brand 
salience ; 

2. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk membangun model 
keterkaitan antara aktivitas pemasaran yang dilakukan sebuah 
perusahaan terhadap pembentukan brand salience. 


