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Bab ini membahas hasil penelitian tentang antecedence dari 
brand salience dan pengaruh moderasi peubah negara asal, reputasi 
perusahaan, dan status sosial-ekonomi terhadap brand salience pada  
industri rumah tangga di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta.   

         Brand salience, berhubungan dengan aspek kesadaran pelanggan 
terhadap sebuah merek, seberapa besar merek terdapat dalam ingatan 
utama pelanggan dan mudahnya merek diingat serta dikenali pelang-
gan. Brand salience membentuk landasan bangunan dalam pengem-
bangan brand equity dan memberikan tiga fungsi. Pertama, brand 
salience mempengaruhi pembentuk dan kekuatan asosiasi merek yang 
menciptakan citra dan arti merek. Kedua, pembentukan brand salience 
mempengaruhi dalam proses identifikasi dan pemuasan kebutuhan 
pada saat ada kesempatan pembelian dan konsumsi. Brand salience 
penting pada saat memanfaatkan potensi pemakaian. Ketiga, pada saat 
pelanggan berada pada titik rendah terhadap kategori sebuah produk, 
mereka mendasarkan pilihan pada hanya brand salience saja.  

Dikatakan oleh Lans (2008) bahwa brand salience mewakili 
sebuah visualisasi merek dari para pesaingnya, dan merupakan titik 
penting pembelian oleh konsumen berdasarkan persepsi fitur produk, 
dan memberikan pengaruh dalam pencarian kinerja sebuah merek 
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produk. Identitas sebuah perusahaan dikomunikasikan ke dunia luar 
lewat strategi merek (Karjalainen, 2008). Prinsip identitas perusahaan 
adalah mendapat pengakuan secara penuh. Lebih jauh dikatakan oleh 
Zimmermann (2008) bahwa identitas merek dapat memicu terjadinya 
kemauan membeli dari konsumen. Jadi sangat masuk akal apabila 
perusahaan berinvestasi ke identitas merek apabila konsumen berminat 
untuk membeli merek tersebut.  

 
Pengaruh Promosi-Harga terhadap Brand Salience 

Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh promosi-harga 
terhadap brand salience, menunjukkan bahwa  aktivitas promosi-harga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand salience dengan 
koefisien path (0.20) dan p (0,000).  Promosi-harga tepat dan cocok 
atau sama untuk membangun brand salience perusahaan. Melalui 
diskon harga produk, pengeluaran pelanggan menjadi berkurang, 
produk menjadi berharga murah dan menjadi daya tarik terhadap 
konsumen. Di dalam jangka panjang promosi harga akan memperkuat 
daya ingat konsumen di dalam memutuskan membeli produk tersebut.  

Berdasarkan data responden penelitian yang didominasi kaum 
perempuan (82,37%) semakin memperkuat pengaruh promosi harga 
terhadap brand salience, karena pada umumnya kaum perempuan 
menyukai membeli barang dengan potongan harga. Responden yang 
mendominasi adalah responden dengan penghasilan di bawah Rp.3 juta 
per bulan (90,68%), dimana responden di kelas ini pada umumnya 
menyukai membeli barang bermerek dengan mendapat potongan harga 
besar. Sebesar 81,11% responden sudah merencanakan pembelian 
produk tersebut, jadi tersirat bahwa responden juga menunggu saat ada 
potongan harga baru membeli produk. Sebesar 67,76% responden 
menggunakan uang tabungan untuk membeli produk, berarti respon-
den sebagian besar menyisihkan uang tabungan, sehingga membeli 
produk bermerek dengan potongan harga akan lebih menjamin ke-
utuhan nilai tabungan. 
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Menurut Gardener (1998) perhatian yang efektif melalui pro-
mosi-harga dapat menciptakan kepuasan yang positif, menjadi insentif 
yang ditawarkan kepada konsumen.  Insentif mewakili penawaran nilai 
tambah bagi konsumen yang  dengan mudah memperoleh keuntungan 
tanpa tambahan biaya. Menurut Nijs (2001), promosi-harga yang ter-
lalu sering memiliki pengaruh yang kuat pada kepekaan konsumen 
dalam jangka pendek. Pengaruh positif dari seringnya promosi-harga 
ini bagaimanapun kurang terantisipasi dalam jangka panjang. Konsu-
men memahami manfaat dari promosi-harga dengan merasakan kepu-
asan, dan pada akhirnya berpengaruh positif terhadap merek produk 
yang dikonsumsi. 

         Pengaruh dari pemotongan harga adalah manifestasi dari kepu-
tusan konsumen akan pilihan merek dalam jangka pendek, namun 
dalam jangka panjang hasil ini belum tentu bisa dipertahankan. Di-
perkirakan pengaruh jangka panjang dari promosi harga adalah negatif. 
Dikatakan oleh Kenesei (2004) bahwa pembeli yang sangat selektif 
dalam pembelian produk dengan harga khusus, akan semakin intensif 
dalam mencari harga, dan akan menjadi lebih baik dalam menanggapi 
pemberian harga khusus daripada pada saat harga normal. 

         Kesimpulan hasil penelitian empirik dan teoritis berdasarkan 
hipotesis promosi-harga berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Menunjukkan bahwa pada saat merek-merek produk mendominasi 
pasar, merek seringkali dikenali melalui sales promotion, seperti 
dilakukan kategori produk lain (Low, 2000; Zacharias, 2009). Dengan 
tingkat persaingan yang sangat tajam di industri, hampir semua merek 
mempertahankan eksistensinya dengan melakukan sales promotion 
dalam berbagai bentuk. Banyak perusahaan mengalokasikan anggaran 
pemasaran dengan sales promotion ketimbang aktivitas periklanan 
(Nijs, 2001; Zacharias, 2009). 

         Raghubir (1999) mengatakan bahwa sebuah promosi-harga secara 
teori dapat dijadikan informasi tentang kualitas merek yang tampak 
menonjol, dengan perilaku promosi yang berdampak pada pemotongan 
harga produk. Perilaku promosi seperti ini, promosi-harga menjadi 
variabel yang sangat penting dalam menjembatani pengaruh yang tidak 
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disukai dalam pembentukan nilai merek. Berbagai penelitian yang 
dilakukan selalu dikatakan bahwa dalam jangka panjang periklanan 
(advertising) memiliki pengaruh yang positif terhadap brand equity, 
sedangkan promosi-harga memiliki pengaruh yang negatif (Jedidi, 
1999). Pakar pemasaran menyarankan dalam membuat keputusan ter-
hadap pembentukan kualitas merek agar tidak menggunakan promosi-
harga sebagai salah satu petunjuk kualitas sebuah merek. 

Penelitian ini mendukung temuan Low (2000) dan Zacharias 
(2009), bahwa menciptakan merek perlu melakukan sales promotion. 
Juga mendukung penelitian Nijs (2001) dan Zacharias (2009), bahwa 
anggaran sales promotion diperlukan untuk membangun merek. 
Menurut Nijs (2001), promosi-harga memberi pengaruh positif dalam 
jangka pendek dan hal senada  dikatakan oleh Kenesei (2004).  Namun  
Kenesei (2004) dan Jedidi (1999) mengatakan bahwa dalam jangka 
panjang promosi-harga berpengaruh negatif. 

 
Pengaruh Promosi-Premium terhadap Brand Salience 
       Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh promosi-premium 
berpengaruh negatif terhadap brand salience, menunjukkan bahwa ak-
tivitas promosi-premium berpengaruh negatif terhadap brand salience 
dengan koefisien path (-,41) dan p (0,000). 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. Dengan demikian brand salience yang baik harus 
dipersepsikan positif oleh pelanggan produk, sehingga memberi kontri-
busi positif terhadap citra produk beserta implikasi berupa keunggulan 
produk tersebut. 

         Usia responden didominasi kaum muda, di mana 93,45% respon-
den berusia di bawah umur 50 tahun, hal ini menunjukkan responden 
yang lebih cermat dalam memperoleh hadiah premium. Apabila hadiah 
premium tidak menarik dan terlalu banyak persyaratan justru akan 
menyebabkan penolakan dari responden dengan usia seperti ini. 
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Pekerjaan responden sebesar 51,89% adalah karyawan swasta, yang 
merupakan responden terdidik. Responden ini cukup cerdas dalam 
menanggapi promosi premium yang diberikan sebuah produk, sehingga 
premium yang tidak menarik akan menimbulkan tanggapan negatif. 

         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. 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). Promosi premium lebih efektif apabila 
jumlah produk yang dibeli relatif sedikit, saat nilai premium tersebut 
dapat diketahui dengan pasti, saat sikap konsumen terhadap merek 
tersebut positif, saat ketertarikan konsumen pada premium bagus, dan 
saat karakteristik konsumen cenderung gampang terpengaruh dan 
mudah membeli suatu produk. 

Kesimpulan hipotesis secara empirik promosi-premium memi-
liki pengaruh negatif terhadap brand salience. Tujuan promosi-pre-
mium untuk pasar konsumen menurut Arora (2007), Zacharias (2009), 
dan Thomson (2006) adalah menstimulasi percobaan pembelian, men-
stimulasi pembelian ulang, menstimulasi pembelian lebih besar, mem-
perkenalkan suatu merek baru, mengatasi serta mengurangi peran 
pesaing. 

         Penelitian ini tidak sesuai dengan temuan Arora (2007) bahwa 
promosi-premium jauh lebih efektif daripada promosi-harga. Dalam 
tingkatan lebih kecil ternyata promosi premium lebih efektif daripada 
bentuk promosi tradisional seperti potongan dan rabat. Arora (2007), 
Zacharias (2009), dan Thomson (2006) mengatakan secara umum 
promosi-premium menstimulasi percobaan pembelian, menstimulasi 
pembelian ulang, menstimulasi pembelian lebih besar. Berbeda juga 
dengan D'Astous (2003) yang mengatakan bahwa promosi-premium 
secara umum memiliki pengaruh positif pada apresiasi konsumen atas 
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penawaran promosi merek baru, mengatasi serta mengurangi peran 
pesaing. 

 
Pengaruh Periklanan terhadap Brand Salience 

Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh periklanan terha-
dap brand salience menunjukkan bahwa periklanan berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap brand salience dengan koefisien 
path (0,020) dan p (f0,000). Kondisi ini secara empirik memperlihatkan 
bahwa periklanan berpengaruh positif terhadap brand salience. Per-
iklanan memberikan informasi yang sangat lengkap tentang produk,  
serta sangat menyentuh konsumen untuk membeli produk. Dengan 
demikian melalui iklan yang terus menerus dan dijual di berbagai 
swalayan dan toko menyebabkan konsumen mudah mencari produk.  
Hal ini membantu konsumen memilih produk yang sesuai dengan 
kebutuhan, sehingga berimplikasi pada semakin kuatnya brand salience 
produk. 

Responden yang didominasi usia muda, yaitu di bawah usia 50 
tahun (93,45%) berimplikasi segala informasi produk akan ditanggapi 
secara cermat. Promosi yang diiklankan juga akan cepat ditanggapi 
secara positif oleh usia responden ini. Responden yang didominasi 
karyawan swasta (51,89%), juga merupakan responden yang cukup 
aktif dalam menyerap informasi dari berbagai media. Periklanan men-
jadi efektif untuk responden dari kalangan ini. Responden yang me-
makai produk untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga 
sangat mendominasi (96,22%), jadi responden tipe ini akan memper-
hatikan iklan karena menganggap dari iklan mereka akan memperoleh 
produk yang tepat dipakai di rumah. 

Menurut Dann (2007) ,periklanan secara efektif menjangkau se-
jumlah besar orang, meskipun biaya secara keseluruhan tinggi, namun 
relatif murah apabila diperhitungkan biaya pembelian tiap orang. 
Tujuan periklanan adalah jangkauan lebih luas dan frekuensi lebih 
sering. Arah periklanan menurut Thomson (2006) dan Low (2000) 
berupa permintaan jangka panjang, menimbulkan kesetiaan terhadap 
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merek, mendorong terjadinya pembelian berulang, mempro-mosikan 
citra sebuah merek, serta lebih mementingkan hasil jangka panjang 
meskipun hal tersebut susah diukur. 

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 
perusahaan melakukan kegiatan periklanan. 

Dapat dikatakan bahwa periklanan menurut hipotesis secara 
empirik dan teoritik berpengaruh terhadap brand salience. Perusahaan 
yang  mengeluarkan anggaran besar periklanan menunjukkan bahwa 
perusahaan tersebut berinvestasi di sebuah merek berkualitas superior 
(Kirmani and Wright, 1986). Aaker dan Jacobson (1994) menemukan 
juga pengaruh positif antara periklanan dan persepsi kualitas. Penge-
luaran periklanan yang berpengaruh positif dengan persepsi kualitas 
akan menyebabkan meningkatnya brand equity. Periklanan memain-
kan peran penting dalam peningkatan kesadaran merek dan penguatan 
asosiasi merek. Biaya periklanan yang besar berpengaruh positif 
dengan kesadaran merek dan asosiasi merek, sehingga akhirnya mem-
perkuat brand equity.    

Temuan ini mendukung penelitian Kirmani and Wright (1986), 
Aaker dan Jacobson (1994), dan Dann (2007) bahwa aktivitas per-
iklanan memperkuat merek yang unggul dan keterjangkauan pelang-
gan, mendukung juga pernyataan Thomson (2006) dan Low (2000) 
bahwa periklanan mendorong permintaan jangka panjang, menim-
bulkan kesetiaan merek, dan mendorong terjadinya pembelian ulang.  

 
Pengaruh Moderasi Negara Asal Merek terhadap Promosi 
Harga dan Brand Salience 
 
           Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh promosi-harga 
yang dimoderasi oleh  negara asal berpengaruh positif terhadap brand 
salience menunjukkan bahwa negara asal memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap brand salience dengan koefisien path 0,39 
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dengan p (0,000). Dapat dikatakan bahwa negara asal berpengaruh 
terhadap brand salience. Kondisi ini secara empirik menunjukkan  
bahwa  merek yang berasal dari negara Jepang dan negara maju lainnya 
sangat berpengaruh besar terhadap pembelian produk, khususnya  
brand salience. Produk dari negara maju yang mereknya belum dikenal 
ternyata kurang diminati oleh para pelanggan produk. Dengan demi-
kian merek yang berasal dari negara-negara maju dan merek sudah 
dikenal dapat meningkatkan citra produk tersebut. 

Responden sebesar 60,71% adalah responden yang tidak pernah 
menggunakan merek lain, selain merek Rinnai. Hal ini berimplikasi 
sebagian besar responden sudah sangat mengenal produk Rinnai 
sebagai produk berasal dari negara Jepang. Responden saat membeli 
juga didampingi suami-istri (47,86%) dan teman (25,94%), hal ini 
menyiratkan bahwa pengaruh dari keluarga dan teman cukup berpe-
ngaruh saat membeli produk, khususnya informasi tentang asal negara 
merek produk. Pembelian produk sudah direncanakan sebelumnya 
(81,11%), sehingga responden sudah mengenal produk ini berasal dari 
perusahaan asing. Hal ini berimplikasi mereka tetap berpikir positif 
saat produk ini memberikan potongan harga yang besar. 

Ada beberapa faktor mempengaruhi negara asal merek terhadap 
evaluasi sebuah merek (Sivakumar, 2002), yaitu:  

(1) faktor waktu di mana citra sebuah negara menjadi lebih 
dikenal pada saat kualitas produk lebih baik; (2) faktor keahlian 
konsumen di mana negara asal merek akan berpengaruh kuat 
pada saat konsumen tidak kenal dengan sebuah kategori produk, 
atau pada saat konsumen tidak memiliki cukup waktu dan 
kurangnya pemahaman terhadap produk; (3) faktor demografis, 
di mana persepsi konsumen terhadap negara asal merek beragam 
secara demografis seperti pengaruh jender, usia, pendidikan dan 
penghasilan; (4) faktor kemiripan antar negara di mana persepsi 
konsumen terhadap negara asal merek beragam di tiap negara. 
Keragaman itu berdasar kesamaan kepercayaan, budaya dan 
sistem politik negara asal konsumen dan produk tersebut;          
(5) faktor perkembangan ekonomi, di negara berkembang biasa-
nya produk nasional lebih diutamakan ketimbang produk impor. 
Di sisi lain, produk domestik negara berkembang kurang disukai 
ketimbang produk buatan asing khususnya dari negara maju. 
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Dapat dikatakan bahwa hipotesis promosi harga dimoderasi 
negara asal berpengaruh terhadap brand salience, secara teoritik dan 
empirik memiliki pengaruh yang kuat. Beberapa penelitian menyata-
kan bahwa banyak konsumen menggunakan petunjuk negara asal 
merek/country of origin (COO) sebagai salah satu faktor pembelian 
(Liefeld, 2002). Pemahaman yang positif terhadap COO produk terse-
but akan membentuk perilaku kesetiaan terhadap sebuah merek 
produk. Chattalas (2008) mengatakan bahwa konsumen juga menggu-
nakan negara asal merek sebagai faktor penting dalam pemilihan 
sebuah produk. Penelitian ini sesuai juga dengan temuan Liefeld (2002) 
dan Chattalas (2008) bahwa konsumen menggunakan petunjuk negara 
asal merek/country of origin (COO) sebagai salah satu faktor pem-
belian.  

 
Pengaruh Moderasi Reputasi Perusahaan terhadap Promosi 
Harga dan Brand Salience 
          Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh promosi-harga 
yang dimoderasi reputasi perusahaan menunjukkan bahwa reputasi 
perusahaan memberi efek moderasi terhadap brand salience dengan 
koefisien path 0,71, dengan p (0,000). Reputasi perusahaan melalui 
jaminan kualitas produk, produk yang awet, model yang selalu baru 
mampu meningkatkan brand salience produk. Berarti reputasi perusa-
haan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk selalu berinovasi 
dan berkreasi yang disesuaikan dengan kebutuhan para pelanggannya. 
Dengan demikian brand salience akan mampu meningkatkan penjual-
an melebihi para pesaing, dan berimplikasi pada pengembangan produk 
sesuai kebutuhan pelanggan.   

        Sebagian besar responden memilih alasan tahan lama/awet sebagai 
pilihan utama membeli produk (42,82%). Alasan kedua adalah produk 
memiliki api biru (14,11%). Hal ini menunjukkan responden sudah 
sangat yakin dengan kualitas produk Rinnai. Responden sangat yakin 
dengan reputasi perusahaan Rinnai sehingga dikenal sebagai pembuat 
produk awet dan tahan lama. Responden yang mengatakan selalu setia 
menggunakan merek Rinnai juga sangat dominan (95,47%). Hal ini 
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semakin menunjukkan bahwa responden mempercayai sepenuhnya 
reputasi perusahaan Rinnai, jadi meskipun membeli dengan potongan 
harga besar tetap yakin terhadap reputasi perusahaan Rinnai. 

        Sebuah perusahaan yang memiliki reputasi bagus dapat dipandang 
sebagai harta tidak ternilai, langka dan tidak tergantikan serta tidak 
dapat mudah ditiru oleh perusahaan pesaing (Gray, 1998). Sehingga hal 
ini dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 
dan keunggulan merek perusahaan.  

Dapat dikatakan bahwa hipotesis promosi harga yang dimode-
rasi reputasi perusahaan adalah berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Alessandri (2006) mengatakan bahwa reputasi perusahaan dan 
strategi bisnis berperan penting dalam pengaruh strategi merek dan 
kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi 
bagus dapat menikmati konsistensi merek dalam jangka waktu lama. 
Reputasi perusahaan yang baik dapat meningkatkan kesetiaan konsu-
men terhadap merek perusahaan. Aktivitas pemasaran yang dilakukan 
oleh perusahaan bereputasi bagus akan mendapat tanggapan positif dari 
konsumen. 

Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian 
Alessandri (2006) bahwa reputasi perusahaan dan strategi bisnis ber-
peran penting dalam hubungan antara strategi merek dan kinerja 
keuangan perusahaan.  Menurut Gray (1998) reputasi perusahaan yang 
bagus dapat dipandang sebagai harta tidak ternilai, langka dan tidak 
tergantikan serta tidak dapat mudah ditiru oleh perusahaan pesaing.  

 
Pengaruh Moderasi Status Sosial Ekonomi Konsumen 
terhadap Promosi Harga dan Brand Salience 

Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh positif promosi 
harga yang dimoderasi status sosial-ekonomi terhadap brand salience, 
menunjukkan bahwa status sosial-ekonomi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap brand salience dengan koefisien path 0,51 dan p 
(0,000). Secara empirik memperlihatkan bahwa tidak semua orang 
mampu membeli produk merek Rinnai, selain itu produk Rinnai 
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mudah dioperasikan serta menunjukkan prestise sebagai produk yang 
bermerek serta pengguna juga memiliki tingkat pendidikan yang 
cukup. Dengan demikian  status sosial-ekonomi memberikan pengaruh 
pada pengguna yang berkeinginan pada pembelian produk-produk 
bermerek. Implikasinya status sosial-ekonomi sebagai peubah mode-
rator dari promosi harga meningkatkan brand salience produk.  

Responden yang didominasi kaum perempuan (82,37%) merupa-
kan responden yang selalu positif menanggapi adanya promosi harga, 
apalagi yang diberikan oleh produk bermerek terkenal. Responden juga 
didominasi oleh sebagian besar responden yang berpenghasilan kurang 
dari Rp.3 juta per bulan (90,68%). Dengan status sosial-ekonomi seperti 
responden ini memang dapat membeli produk bermerek dengan 
potongan harga akan diapresiasi secara positif. Responden yang mem-
beli dengan uang tabungan (67,76%) juga akan memberikan tanggapan 
positif apabila dapat membeli produk bermerek dengan potongan harga 
besar, karena tabungan akan lebih dapat terjaga. 

Hasil hipotesis promosi-harga yang dimoderasi status sosial-
ekonomi berpengaruh positif terhadap brand salience. Darian (1987) 
dan Donthu dan Garcia (1999) mengindikasikan bahwa konsumen 
berpenghasilan lebih tinggi cenderung mengecilkan nilai resiko ke-
uangan 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). 

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Darian (1987), 
Donthu dan Garcia (1999), dan Reardon (2007) yang mengatakan 
bahwa konsumen yang berpenghasilan lebih tinggi cenderung menge-
cilkan nilai resiko keuangan dalam situasi beli sebuah produk, 
sebaliknya konsumen berpenghasilan rendah memilih produk dengan 
harga bersaing. 

 
 
 



Pendekatan Baru dalam Membangun Brand Salience: Analisis Moderator 

 
174 

Pengaruh Moderasi Negara Asal Merek terhadap Promosi 
Premium dan Brand Salience 
         Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh positif promosi-
premium yang dimoderasi negara asal terhadap brand salience menun-
jukkan bahwa negara asal memberi pengaruh positif dan signifikan 
terhadap brand salience dengan koefisien path 0,58 dan p (0,000). 

Hal ini menunjukkan bahwa merek yang berasal dari negara 
maju atau yang diproduksi dari negara serumpun memberikan penga-
ruh positif terhadap merek sekaligus terhadap brand salience. Produk 
yang berasal dari negara maju dan sekaligus dapat memberikan 
potongan atau hadiah yang menarik, akan memberikan pengaruh 
moderasi yang cukup signifikan dan positif bagi brand salience produk. 

Usia responden yang didominasi kalangan usia 50 tahun ke 
bawah (93,45%) merupakan kalangan responden yang sensitif terhadap 
premium yang diberikan sebuah produk. Responden yang juga dido-
minasi karyawan swasta (51,89%), menunjukkan bahwa responden 
menanggapi secara positif semua promosi premium yang memberikan 
hadiah yang berasal dari negara asal merek. Responden membeli 
produk di tempat beragam, di toko swalayan (36,78%), toko elektronik 
(20,91%), dan toko alat rumah tangga (37,28%) yang menunjukkan 
bahwa tempat-tempat tersebut biasanya terdapat tenaga penjual khusus 
untuk produk Rinnai, yang dapat meyakinkan responden bahwa 
produk Rinnai berasal dari negara maju.  

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. Kon-
sumen mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh produk pilihan se-
suai negara asal yang dituju, dalam bentuk promosi-premium (program 
kesetiaan), dipandang  positif terhadap penilaian sebuah merek produk 
yang akan dipilih (Youjae, 2003). Banyak produk buatan negara di Asia 
dalam membalikkan persepsi tentang kualitas yang buruk, memerlukan 
program pemasaran yang berdampak langsung terhadap penjualan, dan 
menghindari persepsi buruk tersebut berulang (Temporal, 2002). 
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          Hasil penelitian dengan hipotesis bahwa promosi-premium yang 
di moderasi negara asal merek berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Promosi-premium sebagai salah satu bentuk sales promotion 
selalu dipandang lebih positif ketimbang aktivitas promosi harga dalam 
pembentukan merek perusahaan (Steenkamp, 2003; Chen, 2001; 
Zacharias, 2009; Arora, 2007). Program promosi-premium beragam 
bentuk, dan program tersebut tidak berupa potongan harga. Bentuk 
promosi-premium yang populer dan dilakukan oleh perusahaan 
dengan merek besar adalah program kesetiaan konsumen (loyalty 
program) atau sering disebut program berhadiah (reward program) 
(Youjae, 2003).  

Penelitian ini mendukung penelitian Steenkamp (2003); Chen 
(2001); Zacharias (2009); dan Arora (2007) bahwa promosi-premium 
sebagai salah satu bentuk sales promotion dipandang positif ketimbang 
aktivitas promosi harga. Liefeld (2002) mengatakan bahwa persepsi dan 
sikap tentang kualitas produk konsumen dari berbagai negaraselalu 
menyertakan faktor negara asal.  

 
Pengaruh Moderasi Reputasi Perusahaan terhadap Promosi 
Premium dan  Brand Salience 
          Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh promosi-premium 
yang dimoderasi reputasi perusahaan terhadap brand salience menun-
jukkan bahwa reputasi perusahaan memberi pengaruh positif dan 
signifikan terhadap brand salience dengan koefisien path 0,67 (0,000) 

          Hal ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan selalu me-
nyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selalu berinovasi menggu-
nakan teknologi canggih dari perusahaan terkenal memberikan penga-
ruh positif terhadap merek atau brand salience. Reputasi perusahaan 
akan memberikan pengaruh moderasi yang cukup signifikan pada 
brand salience. 

          Sebagian besar responden (96,22%) membeli kompor gas Rinnai 
untuk dipakai sebagai alat rumah tangga, ketimbang untuk usaha 
(3,78%), sehingga sebagian besar responden akan menyukai pemberian 
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hadiah premium yang memperhitungkan reputasi perusahaan. Res-
ponden yang selalu memakai produk Rinnai juga mencapai 95,47%. 
Responden ini tetap akan memakai Rinnai, apalagi diberikan hadiah 
premium, meskipun mungkin hadiah premium itu tidak menarik. 
Responden membeli produk Rinnai dengan membayar tunai (91,94%), 
sehingga mendapat hadiah langsung, apalagi diberikan oleh perusahaan 
yang mempunyai reputasi baik, akan menambah kepuasan responden. 

          Hasil penelitian dari hipotesis dikatakan bahwa promosi-pre-
mium yang dimoderasi reputasi perusahaan berpengaruh positif ter-
hadap brand salience. Singapore Airlines adalah perusahaan pener-
bangan kelas dunia yang mempunyai reputasi sangat bagus di dunia 
penerbangan. Pelanggan Singapore Airlines merasakan kenyamanan 
dan terutama jaminan keselamatan dengan memanfaatkan penerbang-
an Singapore Airlines. Kampanye iklan Singapore Airlines ‘ In this ever 
changing world, Singapore Girl, you’re a great way to fly, untuk mem-
posisikan negara Singapore sebagai negara yang hangat, lembut dan 
bersahabat (Chattalas, 2008). Meskipun demikian dengan menghadapi 
persaingan yang ketat di dunia penerbangan, Singapore Airlines harus 
tetap berpromosi selain dengan aktivitas periklanan juga dengan 
promosi-premium berupa Singapore Airlines Frequent Flyer/Kris Flyer. 
Konsumen Singapore Airlines yang sudah mengenal reputasi perusaha-
an tetap merasakan bahwa merek perusahaan Singapore Airlines sangat 
positif. Hal sama dilakukan penerbangan domestik seperti Garuda 
Indonesia yang berpromosi juga dengan Garuda Indonesia Frequent 
Flyer, dan masih dianggap penerbangan domestik terbaik.           

         Dengan demikian promosi-premium serta peubah reputasi peru-
sahaan sangat berpengaruh pada brand salience, sehingga penelitian ini 
mendukung penelitian  Chattalas (2008. 

 
Pengaruh Moderasi Status Sosial Ekonomi Konsumen ter-
hadap Promosi Premium dan Brand Salience 

Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh promosi-premium 
yang dimoderasi status sosial-ekonomi terhadap brand salience menun-
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jukkan bahwa status sosial-ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap brand salience dengan koefisien path 0,67 p (0,000). Hal ini 
menunjukkan bahwa adanya kesesuaian 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. 

         Responden didominasi kaum perempuan (82,37%) merupakan 
responden yang sangat tertarik dengan pemberian hadiah langsung. 
Sebesar 90,68% responden juga berpenghasilan di bawah Rp.3 juta per 
bulan, sehingga responden ini menyukai pemberian hadiah-hadiah 
menarik saat membeli produk. Pendamping responden saat membeli 
yang didominasi suami-istri (47,86%) dan teman (25,94%), menun-
jukkan hubungan erat responden dengan pendamping saat membeli 
produk. Hal ini berimplikasi besarnya pengaruh pendamping dalam 
menentukan pembelian produk, apalagi terhadap produk yang mem-
berikan hadiah-hadiah menarik. 

Menurut Reardon (2007), konsumen yang memiliki status sosial-
ekonomi tinggi cenderung memilih merek produk yang bernilai tinggi. 
Konsumen dengan status sosial-ekonomi ini akan lebih memilih jenis-
jenis promosi yang berkelas. Menurut Donthu (1999), konsumen yang 
berpenghasilan tinggi cenderung mengabaikan resiko dalam situasi 
beli. Pada saat memiliki kesetiaan terhadap merek, mereka mengabai-
kan faktor-faktor keuangan karena menganggap merek produk yang 
dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Lebih jauh dikatakan oleh Darian 
(1987), bahwa konsumen berpenghasilan tinggi lebih menyukai mem-
beli produk tanpa meninggalkan rumah, misal dengan fasilitas belanja 
lewat internet. Akibatnya promosi-premium yang diberikan untuk 
produk yang dijual seharusnya mempertimbangkan faktor status sosial-
ekonomi konsumen. 

         Hasil penelitian dengan hipotesis promosi-premium yang dimo-
derasi status sosial-ekonomi berpengaruh positif terhadap brand 
salience. Penelitian ini mendukung yang dikemukakan Readon (2007), 
Donthu (1999) dan Darian (1987), bahwa konsumen yang memiliki 
status sosial-ekonomi lebih tinggi lebih menyukai promosi-premium 
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dan tetap mempertimbangkan brand salience dan mengabaikan resiko 
keuangan. 

 
Pengaruh Moderasi Negara Asal Merek terhadap Periklanan 
dan Brand Salience  

Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh periklanan yang 
dimoderasi negara asal terhadap brand salience menunjukkan bahwa 
negara asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand salience 
dengan koefisien path 0,75 p (0,000). Hal ini menunjukkan bahwa 
periklanan yang terus menerus dikemas sedemikian rupa dan dilaku-
kan berkelanjutan  memberikan pengaruh positif terhadap merek atau 
brand salience. Periklanan memberikan pengaruh moderasi yang 
positif dan signifikan pada brand salience. 

Usia sebagian besar responden adalah di bawah 50 tahun 
(93,45%), berimplikasi terhadap cermatnya responden menanggapi 
periklanan sebuah produk. Produk Rinnai yang diiklankan sebagai 
produk buatan negara Jepang akan menambah kepercayaan responden 
terhadap merek produk Rinnai. Responden yang didominasi karyawan 
swasta (51,89%), akan mempertimbangkan iklan sebuah produk lebih 
teliti, karena sebagian besar karyawan swasta merupakan orang ber-
pendidikan cukup. Responden yang sebagian besar menggunakan 
merek Rinnai sebelumnya (60,71%), merupakan responden yang telah 
memahami bahwa produk Rinnai sebagai produk buatan Jepang dan 
telah memuaskan kebutuhan mereka selama ini. Hal ini juga tampak 
dalam data responden yang selalu memakai produk Rinnai sebesar 
95,47%. 

Hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa periklanan dimoderasi 
negara asal berpengaruh positif terhadap brand salience. Menurut Low 
(2000), melakukan aktivitas periklanan berbeda dengan aktivitas sales 
promotion. Aktivitas periklanan berorientasi pada hasil jangka panjang, 
dan disadari aktivitas periklanan adalah aktivitas pemasaran terbaik 
dalam membangun sebuah merek produk. Perusahaan skala besar, 
khususnya perusahaan di negara maju selalu berkomitmen untuk 
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membangun kesehatan sebuah merek dan memaksimalkan investasi di 
bidang periklanan sehingga dapat memperbaiki dan mengoptimalkan 
komunikasi pemasaran (Walker, 2002). Aktivitas periklanan yang dila-
kukan produsen besar di negara-negara maju ini berimplikasi positif 
terhadap persepsi konsumen terhadap merek produk. 

Penelitian ini mendukung penelitian Chattalas (2008), Walker 
(2002), dan Liefeld (2002) bahwa aktivitas periklanan berorientasi pada 
hasil jangka panjang. Konsumen yang menanggapi aktivitas periklanan 
dari perusahaan dengan negara asal merek yang disukai berpengaruh 
positif terhadap merek produk. 

 
Pengaruh Moderasi Reputasi Perusahaan terhadap Periklan-
an dan Brand Salience 
          Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh periklanan yang 
dimoderasi reputasi perusahaan terhadap brand salience menunjukkan 
bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
brand salience dengan koefisien path 0,99 p (0,000). Hal ini menun-
jukkan 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. 

          Alasan sebagian besar responden membeli produk Rinnai adalah 
karena produknya awet dan tahan lama (42,82%). Hal ini menunjuk-
kan bahwa iklan produk Rinnai yang selalu menonjolkan sisi keawetan 
produk, mengena di hati responden. Hal ini semakin ditunjukkan 
dengan jumlah responden sebesar 95,47% yang selalu memakai produk 
kompor gas Rinnai sebagai pilihan utama. Reputasi perusahaan Rinnai 
sangat menentukan alasan responden selalu memilih merek Rinnai 
ketimbang merek lainnya. Data responden yang menunjukkan bahwa 
hanya 39,29% responden yang pernah memakai kompor gas lain selain 
Rinnai, menunjukkan dominasi produk Rinnai di pasar kompor gas. 
Responden juga terdata telah memiliki produk Rinnai lebih dari 1 
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tahun tanpa kerusakan (64,73%), menunjukkan reputasi produk Rinnai 
sangat baik. 

          Menurut Liefeld (2002), bahwa konsumen yang menanggapi 
aktivitas periklanan dari perusahaan dengan asal negara yang disukai, 
hasilnya lebih efektif ketimbang konsumen yang tidak memiliki 
pengetahuan apapun terhadap kondisi produk yang akan dibeli. Lebih 
ditekankan oleh Chattalas (2008) bahwa penelitian yang dilakukan 
para akademisi tentang pentingnya faktor negara asal dalam pemilihan 
produk oleh konsumen, menghasilkan temuan yang penting, antara 
lain kecenderungan konsumen untuk memperhatikan aktivitas per-
iklanan yang dilakukan oleh negara asal merek produk. 

Hasil penelitian sesuai hipotesis bahwa periklanan dimoderasi 
reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap brand salience. 
Perusahaan yang lebih bereputasi baik akan banyak melakukan 
aktivitas periklanan daripada aktivitas sales promotion (Sriram, 2004). 
Membangun dan menjaga reputasi manajemen dan reputasi perusahaan 
menjadi hal strategis untuk perusahaan besar, yang pada akhirnya ber-
pengaruh positif terhadap merek perusahaan (Martin, 2007). Menurut 
Dowling (2001) tantangan membangun sebuah reputasi yang hebat, 
sehingga dapat menjadi sebuah perusahaan yang memiliki merek super 
(corporate super brand) harus dimulai dari pimpinan puncak perusa-
haan. Untuk itu perlu komitmen jangka panjang dari seluruh pemasar 
untuk melaksanakan aktivitas pemasaran yang berorientasi jangka 
panjang bagi merek perusahaan, antara lain dengan aktivitas per-
iklanan. 

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Sriram (2004), Martin (2007), dan Dowling (2001) bahwa perusahaan 
bereputasi baik banyak melakukan aktivitas periklanan, berusaha 
membangun reputasi yang hebat, sehingga memiliki merek super 
(corporate super brand). 
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Pengaruh Moderasi Status Sosial-Ekonomi terhadap Per-
iklanan dan Brand Salience 
         Pengujian dalam penelitian tentang pengaruh periklanan yang 
dimoderasi status sosial-ekonomi terhadap brand salience menunjuk-
kan bahwa status sosial-ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap brand salience dengan koefisien path 0,96 p(0,000). Hal ini 
menunjukkan bahwa periklanan yang dipadukan dengan status sosial-
ekonomi seperti kemampuan daya beli, dan tingkat pendidikan pem-
beli, memberikan pengaruh positif terhadap merek atau brand salience. 
Periklanan yang dimoderasi karakteristik status sosial ekonomi mem-
berikan pengaruh yang signifikan pada brand salience. 

Responden yang didominasi kaum perempuan (82,37%) adalah 
responden yang sering mengamati iklan sebuah produk. Hal ini ber-
implikasi iklan yang mengena di hati kaum perempuan akan mem-
pengaruhi peningkatan penjualan sebuah produk. Usia responden di-
dominasi oleh usia responden di bawah 50 tahun (93,45%) dan seba-
gian besar adalah karyawan swasta (51,89%), hal ini juga menunjukkan 
responden yang cukup memiliki pengetahuan terhadap iklan produk di 
media. Iklan yang baik dan mengena, akan ditanggapi secara positif 
oleh responden. Iklan tentang produk Rinnai yang menginformasikan 
keunggulan produk Rinnai dapat berpengaruh positif terhadap respon-
den yang sebagian besar berpenghasilan di bawah Rp. 3 juta per bulan. 
Hal ini karena mereka menginginkan sebuah produk yang tepat saat 
mereka membeli produk, sehingga tidak terjadi pemborosan uang. 

Promosi harga, promosi premium, periklanan secara langsung 
memberi pengaruh pada brand salience. Demikian pula moderasi 
negara asal merek,  reputasi perusahaan dan status sosial-ekonomi juga 
memberi pengaruh signifikan terhadap brand salience. Menurut 
Reardon (2007) konsumen dengan status sosial-ekonomi tinggi me-
nyukai membeli produk lewat jaringan internet ketimbang harus 
bersusah payah membeli lewat toko eceran, hal ini berimplikasi infor-
masi produk yang diiklankan melalui internet menjadi efektif bagi 
pelanggan dengan status sosial-ekonomi yang tinggi. 



Pendekatan Baru dalam Membangun Brand Salience: Analisis Moderator 

 
182 

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis bahwa periklanan yang 
dimoderasi status sosial-ekonomi berpengaruh terhadap brand salience. 
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.  

 

 


	Pengaruh Promosi-Harga terhadap Brand Salience

