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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara republik yang menganut dasar demokrasi atau 

kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pemikiran. Kondisi 

ini didukung dengan berdirinya bermacam-macam partai politik. Diawali 

dengan pendirian Partai Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada 

pertengahan tahun 1927, Ini menjadi tonggak awal munculnya demokrasi 

terpimpin di Indonesia. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan 

suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. 

Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi 

antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat 

(demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap 

proses pengambilan keputusan kenegaraan, dari prinsip-prinsip pemilu tersebut 

dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat 

penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang 

menganut prinsip-prinsip demokrasi. Persaingan partai untuk memperebutkan 

suara pemilih tidak lagi terbatas pada atribut cawali yang di usung saja, 

melainkan sudah dikaitkan dengan merk yang mampu memberikan citra 

terhadap cawali. 

Suatu merek bukan hanya sekedar nama atau pembeda antara satu 

cawali dengan cawali yang lain tapi lebih dari itu merek mampu memberikan 
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asosiasi tertentu dalam benak pemilihnya. Begitu banyak partai dengan 

beberapa cawalinya yang dijual ke masyarakat tentunya harus dibedakan 

dengan pesaing, oleh karena itu cawali tersebut harus diberi tanda, simbol atau 

desain yang mengidentifikasi dan mendeferensiasi dengan cawali lain. Agar 

dapat bersaing merebut hati masyarakat maka partai harus jeli dalam memberi 

merek produknya. Partai pun dituntut untuk bersaing secara kompetitif dalam 

hal menciptakan pemilih yang loyal dan salah satunya adalah perang antar 

merek.  

Partai semakin menyadari merek sebagai aset partai yang paling 

bernilai. Pada dasarnya merek berguna untuk mengidentifikasi produk, baik 

barang maupun jasa suatu perusahaan dari produk pesaingnya (Rangkuti, 2002 

: 2). Merek merupakan bagian dari cawali yang bersifat unik karena berbeda 

dengan  hal lainnya, baik atribut maupun program yang dengan mudah bisa 

ditiru, hal ini tidak berlaku bagi merek. Di masyarakat, pada suatu kategori 

tertentu mungkin ada beberapa kandidat yang sama kualitasnya, sama 

atributnya, namun tidak ada satupun yang mempunyai merek yang sama. Pada 

perkembangannya, merek dapat menjadi lebih dari itu. 

Merek bukan sekedar nama. Bukan pula sekedar logo atau simbol. 

Merek merupakan aset partai yang dapat menambahkan value pada cawali dan 

pelayanan yang ditawarkan. Bahkan karena begitu kuatnya suatu merek, 

sehingga konsumen menjadi lebih mengenal merek dari pada produsennya. 

Ketika ditanya pada responden, merek itulah yang paling banyak disebutkan 

pertama kali. (Hermawan, 2004 : 11). Ekuitas merek (brand equity) dapat 
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dikelompokkan kedalam empat kategori dasar, yaitu kesadaran merek (brand 

awareness), asosiasi merek (brand associations), persepsi kualitas (perceived 

quality) dan loyalitas merek (brand loyalty).  

Namun disini penelitian hanya akan difokuskan pada tiga kategori dasar 

saja, karena pada pilwali periode ini tidak ada cawali yang menjabat di periode 

sebelumnya. Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu (Menurut Aaker dalam Humdiana, 2005). 

Kategori ini menggambarkan keberadaan sebuah nama calon walikota di dalam 

pikiran pemilih yang telah terpengaruh oleh berbagai aktivitas promosi yang 

terintegrasi sehingga berhasil dalam meraih simpati masyarakat luas. 

Asosiasi merek (brand associations) juga merupakan hal yang sangat 

penting bagi pasangan cawali. Asosiasi merek adalah segala kesan yang 

muncul di benak seseorang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. 

suatu merek yang telah mapan akan mempunyai posisi yang menonjol dalam 

suatu kompetisi karena didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat (Humdiana, 

2005). Persepsi kualitas merupakan persepsi pemilih terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan cawali berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

pemilih. 

Persepsi kualitas mempunyai peranan yang penting dalam melakukan 

pemilihan serta menjadi bahan pertimbangan pemilih terhadap cawali mana 

yang akan dipilih yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemilih dalam 

memutuskan cawali mana yang akan dipilih. Partai yang berorientasi pada 
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pemilih harus mengetahui perilaku pemilihnya. Informasi ini dapat 

memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan keinginan pemilih sehingga 

partai mampu memenuhinya. Perilaku pemilih merupakan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan individu untuk mendapatkan dan menggunakan program yang 

ditawarkan, dan didalamnya terdapat proses pengambilan keputusan. 

Proses keputusan pembelian memiliki lima tahapan, yaitu: Mengenali 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan 

tingkah laku paska pembelian. Pengenalan kebutuhan adalah proses membeli 

dengan pengenalan kebutuhan di mana pembeli mengenali adanya masalah 

atau kebutuhan. Ini merupakan proses awal dimana pemilih akan mencari figur 

walikota yang nantinya diharap dapat memenuhi harapan-harapannya dan apa 

yang telah dijanjikannya (Kottler, 2001:224). 

Pencarian informasi merupakan hal yang penting, karena seorang 

konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi tetapi 

mungkin juga tidak. Pada proses ini masing-masing cawali harus terus 

mengedukasi para calon pemilihnya dengan baik, karena hal ini akan jadi 

pertimbangan apakah calon tersebut layak untuk dipilih atau tidak. Evaluasi 

alternatif, ialah tahap dimana konsumen mengolah informasi sampai dengan 

pemilihan merek. Semua aktifitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh 

cawali, akan sangat menentukan figur mana yang akan dipilih olehnya. 

Keputusan membeli, merupakan tahap dari proses keputusan pembeli 

yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Proses dimana pemilih 

sudah yakin dengan figur yang dipilih dan tidak ada keraguan didalamnya. 
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Tingkah laku setelah pembelian, yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang berasal dari perbandingan antara kesannya dengan kinerja (hasil) suatu 

produk dan harapan-harapannya. Disinilah janji-janji cawali harus 

direalisasikan, karena apabila janji tersebut dapat dipenuhi, maka bisa saja di 

periode berikutnya cawali tersebut dipilih  kembali oleh warganya. 

Untuk memudahkan proses pemilihan, maka merek sebagai alat 

identifikasi dan referensi bagi pemilih. Hanya dengan menyebut suatu merek, 

maka pemilih akan mendapatkan pedoman, jaminan, kekuatan, keyakinan, dan 

harapan bahwa dia terpuaskan. Konsumen memiliki kepedulian, penerimaan, 

maupun preferensi yang tinggi terhadap merek yang dipandang bereputasi 

tinggi atau atau istilahnya mempunyai ekuitas merek yang kuat (Durianto, 

2004 : 1). 

Calon independen boleh jadi memiliki keunikan tersendiri 

dibandingkan calon yang berangkat dari partai, walaupun tidak selalu begitu, 

mereka adalah yang bebas dari tekanan politik, kekuasaan dan uang, serta 

terbebas dari beban masa lalu orde baru yang kelam. Calon independen yang 

tidak punya sumber dana kampanye berlimpah, secara bersih menggalang dana 

swadaya dari masyarakat, dan tidak menyuap rakyat untuk memenangkan 

pilkada, karenanya sangat dimungkinkan memimpin suatu daerah. 

Dengan banyaknya kampanye-kampanye yang dilaksanakan oleh para 

calon walikota, memungkinkan masyarakat mengetahui dan memahami secara 

langsung siapa sosok pemimpin yang menurut mereka layak untuk dipilih. 

Sehingga nantinya cawali yang dipilih secara langsung oleh masyarakat akan 
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mampu menjalankan fungsi kekuasaan dengan sebaik-baiknya. Berbagai alasan 

dan pendapat pun dikemukakan oleh masyarakat, khususnya beberapa 

mahasiswa yang aktif dan peduli akan perkembangan kepemimpinan di 

wilayah kota Malang.  

Sebagian mengungkapkan bahwa calon yang diusung oleh partai 

berpotensi untuk menang karena mendapat dukungan penuh tidak hanya 

tenaga, akan tetapi dari segi dana pun tercukupi. Namun, tidak sedikit pula 

mereka yang menyatakan bahwa calon yang mengusung dirinya tanpa 

dukungan partai dapat dengan mudah mengambil hati masyarakat dikarenakan 

calon independen ini mempunyai kebebasan dalam tata cara kepemimpinan 

dan tidak terikat oleh pihak manapun, sehingga benar-benar dapat fokus 

terhadap pembangunan kota. 

Tabel 1.1  

Polling Calon Walikota Malang 2013 

No. Nama Calon Walikota 

Malang 

Merek Prosentase 

Pemilih (%) 

1. Sri Rahayu – Priyatmoko 

Oetomo 

SR-MK 34,99 

2. Dwi Cahyono – Nuruddin DWI-UDDIN 34,33 

3. Moch. Anton – Sutiaji  AJI 21,81 

4. Heri Pudji Utami – Sofyan 

Edi J 

DADI 6,35 

5. Achmad Mujais – Yunar 

Mulya 

RAJA 2,34 

6. Agus Dono – Arif HS DOA 0,19 

Sumber: Harian Radar Malang edisi Minggu, 07 April 2013 
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Dari tabel 2 yang diuraikan diatas dapat menjelaskan bahwa persaingan 

pada pemilihan calon walikota Malang, khususnya calon wali kota dari jalur 

independen Dwi-Uddin, cukup mendapatkan apresiasi positif dari para calon 

pemilih, hal ini dibuktikan dari perolehan jumlah polling sementara yang 

terhimpun menunjukkan bahwa selisih prosentase dari pasangan calon walikota 

jalur independen dan jalur parpol hanya terpaut sedikit. Dan ini juga 

menunjukkan adanya gerakan dari masyarakat yang menginginkan perubahan 

terhadap calon wali kota terpilih. 

Pasangan cawali dengan ekuitas merek dapat mempengaruhi dalam 

keputusan para pemilih. Rasa percaya diri pemilih atas keputusan yang 

diambilnya mempresentasikan sejauh mana pemilih memiliki keyakinan diri 

atas keputusannya memilih salah satu pasangan cawali. Partai perlu 

mengidentifikasi elemen ekuitas merek mana yang mampu mempengaruhi 

kepercayaan diri pemilih tersebut dalam pengambilan keputusan yang 

dibuatnya. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan ketiga elemen 

ekuitas merek yang berpengaruh terhadap keputusan pemilihan. 

Berdasarkan latar belakang adanya perubahan pola keberminatan 

masyarakat akan cawali yang ditunjukkan dengan tingginya hasil polling 

terhadap calon wali kota dari jalur independen, maka perlu dianalisis kesadaran 

merk, asosiasi merk, dan persepsi kualitas dalam mempengaruhi keputusan 

pemilihan masyarakat pada calon wali kota. Sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi 

Merek, Dan Persepsi Kualitas Pada Calon Wali Kota Independen Dwi-
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Uddin Terhadap Pilihan Masyarakat Kota Malang” (Studi Pada Pemilih 

dari Kalangan Mahasiswa UMM). 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek dan Persepsi Kualitas berpengaruh pada calon wali kota 

independen Dwi-Uddin terhadap pilihan masyarakat kota Malang?” 

C. Batasan Masalah 

a. Batasan subjek dalam penelitian ini adalah kandidat calon wali kota 

Malang periode 2013-2018. 

b. Batasan variabel ekuitas merek dalam penelitian ini adalah kesadaran 

merk, asosiasi merk, dan persepsi kualitas. Sedangkan batasan variabel 

keputusan pilihan pelanggan disesuaikan atau yang relevan dengan objek 

penelitian, sehingga keputusan pilihan pelanggan pada penelitian ini 

adalah keputusan masyarakat mengenai calon wali kotanya. 

D. Tujuan & Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek, asosiasi merek, dan 

persepsi kualitas pada calon wali kota independen Dwi-Uddin terhadap 

pilihan masyarakat kota Malang. 
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2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengusung Kandidat 

a. Sebagai bahan masukan dan untuk mengetahui seberapa besar 

ekuitas merek (brand equity) yang dimiliki pasangan cawali 

independen Dwi-Uddin dalam pemilihan kepala daerah.  

b. Sebagai bahan evaluasi mengenai merek untuk keuntungan 

pengusung kandidat di kesempatan berikutnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik pada bidang 

pemasaran. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, 

terutama sebagai bahan perbandingan dan dapat menjadi salah satu 

referensi penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah 

pemahaman tentang merek. 

 

 

 

 

 

 

 

 


