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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian suatu negara akan mengubah pola pikir 

masyarakat. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, masyarakat 

menentukan sendiri barang dan jasa yang dikehendaki sesuai dengan 

kemampuan ekonomis yang dimilikinya, sehingga para pengusaha sekarang 

berorientasi ke arah pasar konsumen artinya kondisi pasar ditangan 

konsumen. Dewasa ini keberadaan merek menjadi semakin penting. Merek 

bukanlah hanya sekedar nama atau simbol saja. Merek menjadi satu 

pembeda suatu produk dari produk lainnya, sekaligus menegaskan persepsi 

kualitas seseorang membeli karena pengaruh sebuah merek. 

Ratusan produk yang berbeda dalam satu kategori saling berebut untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen, sedangkan konsumen tidak mampu 

mengingat semua produk yang ditawarkan sehingga hanya produk yang 

memiliki ciri khas ataupun yang memiliki merek yang kuat saja yang 

mampu membedakan dengan produk yang lain. Jadi jika sebuah merek 

sudah dikenal dan di benak konsumen ada asosiasi tertentu terhadap sebuah 

merek, merek tersebut dapat dibedakan dengan merek-merek yang lain. 

Fungsi merek menurut Fandy Tjiptono (2005:104), digunakan untuk 

beberapa tujuan, yaitu sebagai identitas dalam diferensiasi produk suatu 

perusahaan dengan produk pesaing, sebagai alat promosi yaitu sebagai daya 



2 

 

tarik produk, untuk membina citra dengan memberikan keyakinan, 

jaminan, kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen, dan juga 

mengendalikan pasar. Produk yang memiliki merek yang kuat cenderung 

lebih mudah memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai dengan persepsi 

pelanggan. 

Brand equity menurut David. A. Aaker (2001:4) adalah seperangkat 

aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, 

yang mampu  menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Suatu 

merek harus dikelolah degan baik agar ekuitas merek tidak mengalami 

penurunan, brand equity terdapat lima kategori yang harus dipertimbangkan, 

antara lain brand awareness (kesadaran merek) yang menunjukkan 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu, 

brand association (asosiasi merek) mencerminkan pencitraan suatu merek 

terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya 

hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing, selebritis dan lain–

lain, perceived quality (persepsi kualitas) mencerminkan persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

berkenaan dengan maksud dan harapan, brand loyalty (loyalitas merek) 

mencerminkan tingkat keterkaitan konsumen dengan suatu merek produk, 

dan other proprietary brand asset  (aset–aset merek lainya). 
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Menurut Durianto, dkk. (2004 : 77-78), Terdapat beberapa manfaat 

dari merek yang kuat (brand equity) yaitu dapat membangun loyalitas yang  

akan mendorong bisnis berulang kembali, merek yang kuat akan 

memungkinkan tercapainya harga premium dan akhirnya memberikan laba 

yang tinggi. Sebuah merek yang mapan akan memberikan kredibilitas untuk 

sebuah  produk baru. Menurut Aaker (1997) Merek yang kuat akan 

membantu perusahaan dalam melakukan perluasan pangsa pasar dalam 

menghadapi persaingan yang kompetitif. Pemasaran modern bertumpuh 

pada penciptaan merek-merek yang bersifat membedakan (different) 

sehingga dapat memperkuat citra merek perusahaan. 

Berdasarkan uraian tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya 

membangun merek yang kuat merupakan salah satu kegiatan yang penting 

dalam pemasaran. Tanpa adanya merek yang kuat, sebuah produk yang 

berkualitas, dengan harga terjangkau dan penempatan yang baik, tidak dapat 

merebut pangsa pasar yang besar apabila konsumen sasarannya tidak 

mengenali, tidak bisa mengidentifikasi apalagi memiliki loyalitas terhadap 

merek produk tersebut. Pentingnya kekuatan merek dalam pemasaran 

modern memicu semakin ketatnya perang antar merek antara suatu 

perusahaan dengan perusahaan pesaing. Seperti yang terlihat semakin 

banyaknya produk-produk baru yang dikeluarkan oleh perusahaan-

perusahaan ternama, baik merek yang telah ada maupun produk baru dengan 

merek yang baru. 
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Industri consumer goods merupakan perusahaan yang juga 

menghadapi persaingan yang ketat, dimana industri ini memproduksi 

barang-barang kebutuhan masyarakat seperti shampo, sabun, pasta gigi, dan 

produk-produk perawatan pribadi lainnya.  Industri ini cukup besar dalam 

tingkat pertumbuhannya, hal ini disebabkan jumlah penduduk di Indonesia 

semakin meningkat seperti yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dalam Sindonews.com menetapkan bahwa jumlah penduduk 

Indonesia mencapai jumlah sebanyak 255.587.718 jiwa yang tercantum 

dalam surat keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tertanggal 

9 Agustus 2012. Jadi, tidaklah mengherankan apabila banyak perusahaan 

yang berlomba-lomba bersaing dalam industri ini. 

Terdapat beberapa perusahaan yang sudah mendominasi persaingan 

dalam pasar penjualan consumer goods, di antaranya adalah PT. Procter and 

Gamble Indonesia (P & G) dan PT. Unilever Indonesia. Hal tersebut belum 

ditambah dengan perusahan-perusahaan lain yang ikut bersaing di dalamnya. 

Hal tersebut memicu persaingan yang cukup ketat dalam mempertahankan 

bahkan memperoleh atau memperluas pangsa pasar. Dari kategori cunsumer 

goods masih dibedakan dalam beberapa kategori lagi diantaranya adalah 

Food & Beverage, Home Care, dan Personal Care. Personal care telah 

menjadi perhatian bagi banyak konsumen, karena personal care merupakan 

produk yang tidak sembarangan orang cocok dengan produk tersebut, 

sehingga dibutuhkannya pemahaman menyeluruh oleh konsumen tentang 

produk yang dibutuhkan. Terutama pada produk personal care kategori 
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shampo yang membutuhkan banyak alternatif pilihan produk, karena tidak 

semua orang cocok dengan satu merek shampo tertentu, karena kebutuhan 

rambut/akar rambut seseorang berbeda. Efek yang dihasilkan apabila tidak 

cocok dengan produk merek shampo tertentu akan mengakibatkan gatal-

gatal, timbulnya ketombe, rambut lepek, rontok dan kasar. 

Banyaknya merek shampo yang bermunculan telah menunjukkan 

persaingan yang ketat terutama pada PT. P&G Indonesia dengan 

PT.Unilever Indonesia. Berikut adalah daftar merek produk shampo yang 

diproduksi oleh PT. P&G Indonesia dan PT.Unilever Indonesia. 

 

Tabel 1.1. 

PT. P&G Indonesia PT.Unilever Indonesia 

Pantene  Clear 

Rejoice Dove 

Head & Shoulders Lifebuoy 

Herbal essences Sunsilk 

 Tresemme (new) 

 Sumber : http://www.pg.com, www.unilever.co.id. 

 

Salah satu perusahaan yang memproduksi hair treatment (shampo) 

yang telah disebutkan sebelumnya adalah PT. Unilever Indonesia Tbk. yang 

melempar empat merek shampoo, yaitu Sunsilk, Clear, Lifebuoy, Dove, dan 

baru–baru ini telah meluncurkan produk shampo (hair treatment) terbaru 

dengan produk merek Tresemme. PT Unilever Indonesia Tbk, 

menghadirkan produk perawatan rambut kelas dunia Tresemme ke 
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Indonesia sebagai solusi baru dalam kategori perawatan rambut bagi wanita 

Indonesia. 

Tresemme merupakan Brand kenamaan asal Amerika Serikat yang 

seringkali digunakan oleh para hair stylist dunia, diperkenalkan oleh seorang 

hair stylist terkenal bernama Edna Emme pada tahun 1947 di Amerika 

Serikat. Awalnya, produk perawatan rambut ini hanya terdapat di salon-

salon profesional saja dan digunakan oleh para hair stylist profesional untuk 

hasil tatanan rambut dengan kualitas salon. Berjalannya waktu, Tresemme 

mulai digunakan oleh para hair stylist dunia pada pagelaran mode, 

pemotretan, dan acara-acara industri mode terkenal seperti Australia’s Next 

Top Model, Project Runaway, dan Mercedes Fashion Week di New York 

yang menjadi kiblat mode dunia. Tresemme juga menjadi pilihan utama 

menghasilkan hair styling memukau pada ajang Asia’s Next Top Model 

2012 yang di tayangkan di salah satu televisi swasta tanah air 

(www.unilever.co.id). 

Sebelum diperkenalkan oleh PT Unilever di Jakarta pada hari selasa 

tanggal 9 November 2012, Tresemme merupakan produk profesional salon 

yang tidak dijual di pasaran. Seiring banyaknya wanita yang ingin 

mendapatkan tampilan salon sehari-hari kini Tresemme dijual bebas. Brand 

asal Amerika Serikat itu mengklaim produknya dapat memberikan efek 

salon sehabis memakainya. Kelebihan produk yang diciptakan oleh Edna 

Emme pada tahun 1947 itu didukung oleh kandungan dan formula yang 

berkualitas tinggi. Kandungan yang ada di dalam produknya menjadikan 
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rambut lebih muda ditata. Produk shampoo Tresemme ini memberikan 

beberapa varian shampoo yang memang dirancang sesuai dengan kebutuhan 

rambut yang berbeda melalui varian produknya seperti Deep Repair (list 

ornament biru), Smooth and Shine (list ornament pink), Anti Hair-fall (list 

ornament ungu). 

Produk shampo dengan merek Tresemme ini ditujukan pada segmen 

pasar medium end atau menengah ke atas, smart shopper, dan pencari style 

fashion. Sebagai bagian dari strategi branding, target market produk ini 

disebut juga dengan Style Seeker atau para wanita pencari gaya yang tidak 

hanya mengutamakan penampilan rambut, tetapi juga mementingkan 

kualitas dari produk perawatan rambut. Produk ini sudah memiliki merek 

yang kuat (brand equity) di Amerika Serikat, dan kini di hadirkan di 

Indonesia dengan brand yang sudah tidak asing di kaca dunia, namun di 

Indonesia Tresemme merupakan brand yang baru dihadirkan dalam 

beberapa bulan ini, yang mungkin semua orang tidak mengetahui bahwa  

merek ini sudah sangat kuat di Amerika sana, dan baru-baru ini Tresemme 

juga menjadi pilihan utama menghasilkan hair styling memukau pada ajang 

Asia’s Next Top Model 2012, namun ada kemungkinan respon konsumen di 

Amerika berbeda dengan respon konsumen di Indonesia walaupun 

formulanya telah di sesuaikan dengan kebutuhan rambut Indonesia. 

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang memiliki 

karakteristik sebagai kota industri, pendidikan, dan pariwisata 

(http://id.wikipedia.org). Penduduk  Kota diyakini memiliki tingkat 
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kepedulian yang tinggi terhadap penampilan khususnya bagi para 

perempuan. Dengan penampilan yang segar, rapi, dan menarik akan 

memberikan kesan bahwa orang tersebut mempunyai kecenderungan yang 

dapat mencerminkan kepribadian atau karakter seseorang yang 

memunculkan rasa percaya diri dan juga image seseorang. 

Dari uraian fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Brand Equity Produk Shampo merek 

Tresemme.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

“ Bagaimana ekuitas merek (brand equity) shampo Tresemme di Kota 

Malang? ” 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka peneliti 

perlu memberikan batasan masalah, yaitu dibatasi pada elemen-elemen 

brand equity yang terdiri dari brand awareness, brand association, 

Perceived quality, dan brand loyalty. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk 

mengambarkan bagaimana ekuitas merek (brand equity) shampo 

Tresemme pada perempuan pengguna shampo Tresemme di Kota 

Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

gambaran mengenai brand equity Tresemme kepada PT. Unilever 

Indonesia, Tbk. Yang mungkin  dapat dijadikan pertimbangan dalam 

mengambil langkah–langkah dan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan brand equity dalam menghadapi persaingan yang 

sangat ketat seperti saat ini. Agar konsumen selalu loyal terhadap 

merek Tresemme dan nantinya dapat tetap mempertahankan atau 

memperluas lagi pangsa pasar (market share) yang telah dimiliki. 

b. Manfaat akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

bagi peneliti selanjutnya pada permasalahan atau subjek yang sejenis 

demi pengembangan, baik secara umum maupun khusus terhadap 

ilmu pengetahuan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. 


