
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dewasa ini persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat dan semakin tajam baik 

dalam perusahaan industri manufaktur maupun perusahaan jasa. Untuk menghadapi hal ini 

maka setiap perusahaan harus terus menerus meningkatkan kualitas produk atau jasanya. 

Persaingan diantara produk terlihat semakin kompetitif dengan persaingan yang semakin 

meningkat pula diantara para produsaen. Pemasaran merupakan salah satu ujung tombak 

bagi sebuah perusahaan dan yang biasanya menjadi tolak ukurnya adalah keberhasilan 

usaha. Dalam proses pemasaran, konsumen merupakan obyek yang dijadikan sasaran pasar, 

maka perusahaan harus dapat memahami konsumen. Banyak hal yang dapat dilakukan 

dalam memahami kondisi pasar, salah satunya yaitu dengan mengadakan penelitian (riset) 

pasar. 

Segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia adalah produk. Pada 

strategi bauran pemasaran yang perlu diperhatikan pertama kalinya adalah strategi produk 

Tjiptono(1997:95). Jika situasi persaingan meningkat, maka peran pemasar akan semakin 

meningkat pula dan pada saat yang sama peran merek  akan semakin penting. Merek 

bukanlah sekedar tanda pengenal yang membedakan sebuah produk dari produk lainnya, 

melainkan lebih dari itu, merek dapat menjadi ikatan emosional istimewa yang tercipta 

antara produk dan customernya. 

Produsen harus melakukan tindakan yang variatif dalam mengenalkan, memelihara, 

melindungi, dan meningkatkan kekuatan mereknya, seperti yang dikemukan oleh Kertajaya 



(2008:86). Pentingnya merek yang dikemukakan oleh Kotler (2002,460) bahwa merek 

bukanlah sekedar nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasinya. Lebih dari itu merek 

adalah janji perusahaan untuk secara konsistensi memberikan keistimewaan, manfaat, dan 

jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek yang terbaik akan memberikan jaminan mutu. 

Pesaing bisa saja menawarkan produk yang hampir sama, bahkan terkadang sama, 

tetapi melalui merek konsumen dapat membedakan produk dan jasa tersebut, bahkan tidak 

hanya sebagai pembeda merek juga menjajikan ikatan emosional istimewa dengan 

konsumen. Ini dapat dibuktikan ketika beberapa produk dengan produsen dan komposisi 

yang sama membedakan nama merek produknya sehingga kedua produk tersebut memiliki 

konsumen yang berbeda. Merek juga dapat melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan 

oleh produk. Merek dapat menjadi perekat hubungan antara perusahaan dan pelanggan di 

tengah belantara persaingan (Sadat, 2009:5)  

Nilai total produk lebih tinggi dari jual produk yang sebenarnya secara obyektif 

dengan ekuitas merek. Hal ini membuktikan apabila ekuitas mereknya tinggi, maka nilai 

tambah yang diperoleh konsumen dari produk tersebut akan semakin tinggi dibandingkan 

merek-merek produk lainya. Karena hal itu, pada akhirnya merek akan mampu menjadi 

sumber daya saing yang bisa berlangsung lama dan dapat menjadi penghasil arus  kas bagi 

perusahaan dalam jangka panjang (Janita,2005:18)  

Salah satu faktor kunci (key Factor) bagi pemasar produk adalah sumber-sumber 

informasi utama yang dipertimbangkan oleh konsumen. Untuk mendapatkan informasi 

tentang produk, konsumen sering sekali belajar dari ekuitas merek (brand equity). Di mana 

brand equity itu sendiri memiliki  (5) lima dimensi sehingga dapat dikatakan sebagai merek 

yang berkualitas, yaitu; pertama, kesadaran merek (brand awareness), kedua, kualitas yang 



dirasakan (perceived quality), ketiga asosiasi merek (brand association), keempat loyalitas 

merek (brand loyality), dan yang terakhir adalah merek-merek lainnya (other properity 

asset). Kelima dimensi ukuran inilah memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting guna 

mengukur sejauh mana dimensi ini sudah mengukur tingkat kekuatan suatu merek. 

Alasan peneliti melakukan penelitianya tentang ekuitas merek adalah agar dapat 

mengukur seberapa besar kekuatan suatu merek dapat memberikan kualitas yang tinggi pada 

konsumen, dapat menawarkan nilai, strategi, pemosisian, serta mengukur kedekatan 

konsumen pada merek tertentu. Menurut Sadat (2009:159) perjalanan panjang sebuah merek 

membangun identitas, pemosisian, proporsi nilai, komunikasi, serta berbagai strategi yang 

merefleksikan keyakinan merek adalah terciptanya ekuitas yang tinggi. Kondisi tersebut 

menjadi idaman setiap merek karena merek-merek tersebut berati memiliki kedekatan 

dengan pasar dan pelanggan.    

Peneliti bermaksud meneliti tentang ekuitas merek pada es krim Magnum untuk 

mengukur merek es krim Magnum yang telah diciptakan dapat diterima konsumen, 

mengukur jauh tidaknya konsumen yang memiliki kedekatan pada merek es krim Magnum, 

dikarenakan hampir beberapa tahun yang lalu es krim Magnum mengalami kemunduran 

dalam berproduksi namun pada tahun 2010 es krim Magnum mampu meluncurkan 

produknya dan es krim Magnum sedang mengalami peningkatan. Memiliki ekuitas yang 

tinggi pada merek memerlukan perjalanan yang panjang untuk membangun merek tersebut. 

Mengelola merek dalam persaingan yang kompetitif tentu saja tidaklah mudah, memerlukan 

pengelolaan yang baik dengan visi jangka panjang. 

 Merek-merek pada produk es krim di Indonesia relatif cukup baik dan terlihat 

dinamis, baik dari untuk merek lokal maupun internasioanal. Selain itu, tingkat persaingan 



di berbagai kategori produk es krim sangat tinggi, sehingga memunculkan beberapa 

fenomena yang cukup menarik pada tahun ini. Fenomena yang terjadi dalam es krim 

Magnum sekarang adalah fenomena yang pertama es krim Magnum melakukan promo iklan 

di berbagai media apapun baik dari media cetak dan elektronik. Fenomena yang kedua 

adalah Magnum mampu meluncurkan Magnum Cafe di Jakarta yang berlokasi di lantai lima 

West Mall, Grand Indonesia Shopping Mall.    

Salah satu contoh fenomena pertama yang cukup menarik, dalam majalah Kontan 

edisi 27 Desember 2010 sampai 2 Januari 2011 di mana es krim Magnum melakukan promo 

iklan di media elektronik secara gencar-gencaran namun dalam kenyataannya pada pasar es 

krim Magnum mengalami kelangkaan. Di mana konsumen menginginkan dan merasakan es 

krim Magnun dengan cipta rasa coklat Belgia-nya. Pihak Walls mengakui kelangkaan ini 

sedikit banyak terjadi karena strategi pemasarannya. Senior Brand Manager Walls Magnum 

PT. Unilever Indonesia Tbk Meila Putri Handayani menjelaskan, pihaknya menerapkan 

strategi paralel. Pada pasar biasanya sebelum mengiklankan suatu produk baru, produsen 

akan menyiapkan dan mendistribusikan produknya terlebih dahulu setelah itu, baru produsen 

beriklan. Pada kenyataannya Walls justru gencar-gencaran beriklan sejak awal, meskipun 

stok barang belum siap. Meila menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran Walls ingin mencoba 

pasar baru. Hal ini dikarenakan seiring peluncuran varian baru dan Magnum juga melakukan 

rebranding pada produknya yang menjadi es krim premium. 

 Pihak Walls tidak sembarangan dalam mendistribusikan es krim Magnum. Sejauh 

ini, pihak Walls baru memasarkan produk es krim Magnum ke peritel modern. Walls juga 

meminta ke peritel modern kelas minimarket dengan menyebutkan jelas berapa banyak 

permintaan es krim Magnum sebelum mendistribusikan es krim tersebut. Pada 



kenyataannya, permintaan produk di setiap peritel jadi lebih teratur. Hal ini untuk 

menghindari agar jangan sampai barang yang sudah pesan ternyata tidak laku. Strategi 

pemasaran inilah yang lantas membuat es krim Magnum sulit ditemukan. Berita soal 

kelangkaan es krim Magnum ini menyebar lewat jejaring sosial. Hal ini dengan terbukti 

banyak orang yang menginginkan merasakan es krim Magnum.  

Fenomena yang kedua menurut majalah Marketing edisi 04/XI/April/2011 Magnum 

mampu meluncurkan Magnum Cafe yang terletak di Jakarta, Grand Indonesia Shopping 

Mall. Strategi Magnum untuk meluncurkan Magnum Cafe merupakan yang pertama kalinya 

es krim di Indonesia. Tujuan didirikan Magnum Cafe adalah menciptakan kedekatan dengan 

konsumen dengan cara melibatkan mereka secara langsung. Konsumen bisa merasakan 

experience dan mengetahui secara rinci mengenai Magnum sebagai sebuah brand, bahwa 

dengan slogan es krim Magnum adalah di setiap gigitan es krim Magnum terdapat sebuah 

kemewahan. Selain itu, di dalam Magnum Cafe konsumen akan mendapatkan pengalaman 

mengkreasikan sendiri es krim Magnum dan berbagai topping di booth Magnum Dipping. 

Dalam es krim Magnum, sejak diperkenalkan kembali di tahun 2010, Magnum 

berhasil menarik perhatian pecinta es krim di Indonesia. Pada es krim Magnum terdapat 

lapisan cokelat Belgia-nya yang memberikan sensasi ”crack” dari gigitan pertama hingga 

terakhir. Produk es krim Magnum berbeda dengan produk es krim lainya yang sudah ada 

dipasaran. Perbedaannya pada produk es krim Magnum dilapisi cokelat Belgia. Cokelat 

Belgia merupakan cokelat yang bercita rasa tinggi karena memenuhi semua standar untuk 

gula-gula. Cokelat Belgia sendiri populer sejak abad ke-18, tapi proses baru diciptkan oleh 

Jean Neuhause di tahun 1912 meningkatkan kepopuleran coklat ini hingga 10 kali lipat. 



Magnum memiliki standar kualitas yang tinggi dikarenakan es krim Magnum menggunakan 

bahan coklatnya dari Belgia.  

Strategi Magnum dengan mendirikan Magnum Cafe bisa dikatakan cukup inovatif. 

Pasalnya, selain karena animo konsumen akan Magnum sedang menunjukkan peningkatan. 

Konsumen pada es krim Magnum menyadari bahwa es krim Magnum memiliki cita rasa 

yang khas dibandingkan dengan merek es krim lainya. Hal ini yang membedakan terletak 

pada es krim Magnum dengan dilapisi coklat Belgia. Dalam Magnum Cafe dapat 

menemukan es krim stik. Konsumen atau pengunjung akan dimanjakan dengan kreasi unik 

ala Magnum, mulai dari appetizer, main course, hingga desert, dan mocktail hasil dari kreasi 

chef terkenal asal Italia Aldo Volpi. Selain itu para pengunjung akan mendapatkan 

pelayanan yang memanjakan dengan beragam kegiatan. Setiap saat akan ada kegiatan baik 

dari harian maupun bulanan. Misalnya; beuty class, chef class, fashion event, live acuostic 

band, family atau kids promo, Magnum bartender cocktail class. 

Strategi Magnum Cafe  agar mendongkrak awareness konsumen adalah dengan iklan 

di berbagai mediapun dipasang. Strategi komunikasi es krim Magnum cukup unik. Magnum 

memperkenalkan Magnum Café dengan menanyangkan iklan TVC khusus yang 

menampilkan Marissa Nasution sebagai brand ambassador Magnum. Pada iklan TVC 

mengkomunikasikan Magnum Café dengan menampilkan beberapa orang yang tengah 

menikmati es krim dan salah satunya adalah Marissa Nasutoin, agar komunikasi semakin 

tersebar luas, kehadiran Magnum Café juga dipublikasikan  di media massa lainya baik dari 

cetak maupun elektronik. Ini juga dilakukan melalui iklan telivisi, melalui print ad dan 

media promosinya lainya. Sementara itu, below the line (BTL) dilakukan dengan ikut 

berpatisipasi diberbagai acara. Tentunya sesuai dengan target Magnum, misalnya acara Java 



Jazz. Di sana Magnum Cafe menghadirkan beberapa booth untuk memanjakan pengunjung 

atau konsumen yang ingin menikmati es krim Magnum di tengah  konser musik tersebut. 

Hadirnya es krim Magnum Café dapat mendongkrak awareness tapi juga menciptkan  

experience bagi konsumen. Berikuit ini merupakan jumlah tob brands es krim di Indonesia 

pada tahun 2011 dapat dilihat berikut: 

Tabel 1.1 

Top Brand Es Krim 2011 

Merek Panel Ibu Panel Anak TBI 

Walls 70,7% 76,1% 75,1% 

Campina 20,1% 13,1% 14,4% 

Diamond 0,9% 1,5% 1,4% 

Sumber : Majalah Marketing Edisi 04/XI/April 2011 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu universitas terkemuka di 

wilayah Malang. Sabagai salah satu universitas yang pada saat ini berbasis teknologi dan 

islami. Alasan peneliti melakukan studi penelitiannya dalam mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dikarenakan perkembangan dari jumlah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan melihat segmen 

pasar es krim merek Magnum bagi kalangan menengah ke atas maka peneliti melakukan 

penelitiannya untuk kalangan ke atas  dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pertimbangan untuk pemilihan penelitian ini pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang adalah agar dapat menganalisis tentang brand equity atau ekuitas merek  pada es 

krim Magnum dan dari riset top of brands yang diadakan oleh majalah Marketing yang 

dilakukan secara umum di Indonesia, dengan memperoleh hasil es krim dari Walls 



menduduki peringkat pertama, namun belum tentu sama hasilnya apabila penelitian 

dilakukan dalam skala mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, untuk memperjelas tentang 

ekuitas merek pada es krim Maqnum dijadikan materi penelitian ini, dirumuskan beberapa 

masalah antara lain; 

a. Bagaimana kesadaran konsumen  terhadap merek es krim Magnum? 

b. Bagaimana asosiasi konsumen terhadap merek es krim Magnum? 

c. Bagaimana persepsi kualitas konsumen terhadap merek es krim Magnum? 

d. Bagaimanakah kesetiaan konsumen terhadap merek es krim Magnum? 

e. Bagaimanakah aset kepemilikan merek lain terhadap merek es krim Magnum? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak diacapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran merek konsumen terhadap es krim merek 

Magnum. 

b. Untuk mengetahui persepsi kualitas konsumen terhadap es krim merek Magnum. 

c. Untuk mengetahui assosiasi merek konsumen es krim merek Magnum. 

d. Untuk mengetahui loyalitas konsumen terhadap  es krim merek Magnum. 

e. Untuk mengetahui aset kepemilikan merek lain pada es krim merek Magnum.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagi pihak perusahaan Magnum 



Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut 

mengenai merek dagang Magnum. Pada penjelasan ini dapat dijelaskan dari lima variabel 

dalam penelitian ini. 

a. Manfaat brand awareness (kesadaran merek) bagi perusahaan yaitu untuk mengelola 

merek agar mencapai kekuatan yang tertanam di benak konsumen. 

b. Manfaat brand loyalty (loyalitas merek) bagi perusahaan yaitu untuk menciptakan 

loyalitas pada konsumen atau mengelola komitmen konsumen. 

c. Manfaat perceived quality (persepsi kualitas) bagi perusahaan yaitu untuk 

menciptakan standar kualitas atau kesan kualitas yang baik, keunikan dan kelebihan 

produk yang tinggi yang akan dipilih konsumen. 

d. Manfaat brand association (asosiasi merek) bagi perusahaan yaitu untuk menciptakan 

penciptraan atau nama merek dari suatu produk, membedakan dan memisahkan suatu 

merek dengan merek lain. 

e. Manfaat aset kepemilikan merek lain yaitu untuk melindungi ekuitas merek dari 

pesaing atau kompetitor yang ingin membingungkan konsumen dengan merek dagang 

lainnya. 

 


