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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini persaingan perusahaan tidak hanya terbatas pada atribut 

fungsional produk saja bahkan sudah menjadi kegunaan produk, melainkan 

sudah dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi 

pelanggannya. Produk menjelaskan sebagai komoditi yang dipertukarkan, 

sedangkan merek menjelaskan spesikasi pelanggannya. Merek merupakan 

identitas dari sebuah produk dan memberikan informasi secara ringkas 

tentang suatu produk yang diinginkan konsumen (Philip Kotler, 2002) 

Merek memegang beberapa peranan yang sangat penting yakni peran 

bagi konsumen dan perusahaan. Untuk peran merek bagi konsumen yaitu, 

merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan 

konsumen bisa secara individual atau kelompok untuk menuntut tanggung 

jawab atas kinerja kepada pabrik atau distributor tertentu. Konsumen dapat 

mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung pada bagaimana 

pemerekan produk tersebut. Dan peran merek bagi perusahaan yaitu, merek 

merepresentasikan bagi propeti hukum yang sangat berharga dan dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen, dapat dibeli dan dijual, serta memberikan 

keamanan pendapatan masa depan yang tahan lama bagi pemiliknya. 

Pemberian merek pada suatu produk atau jasa merupakan hal mendasar 

namun sangat penting bagi perusahaan. Merek bukan hanya sekedar nama 
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atau lambang, merek adalah elemen kunci dalam hubungan perusahaan 

dengan konsumen (Kotler & Keller;2009) 

Ekuitas merek adalah sebagai dampak pembeda positif setelah 

mengetahui nama merek terhadap respon konsumen pada produk atau jasa 

dengan merek tersebut. Menurut Aaker (2013) mengatakan bahwa ekuitas 

merek memiliki lima  aset yaitu , kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas,  loyalitas dan merek dan aset- aset merek lain. 

Mie Instan Sarimi dan Supermi merupakan produk yang diproduksi oleh 

perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur yang mempunyai tingkat 

persaingan cukup baik. Dari hasil survey lembaga ICSA (Indonesia Customer 

Satisfiaction Award), yaitu sebuah lembaga survey yang menilai kepuasan 

konsumen terhadap suatu merek atau produk. Data mengenai hasil ICSA tahun 

2015 untuk kategori produk Mie Instan dapat dilihat pada tabel 1.1  dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Data ICSA (Indonesian Customer Satisfaction Award)  

Kategori Mie Instan Tahun 2015 

No  Merek  QSS VSS PBS ES TSS 

1 Sarimi 3.867 3.789 3.726 3.338 3.681 

2 Supermi 3.680 3.627 3.647 3.346 3.577 

 Sumber : Majalah SWA, 2015 

Keterangan :  

QSS : Quality Satisfaction Score  

VSS : Value Satisfaction Score  

PBS : Perceived Best Score  

ES   : Expectation Score  

TSS : Total Satisfaction Score 
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Berdasarkan di atas tabel 1.1 menunjukkan bahwa indeks kepuasan 

konsumen untuk tahun 2015 Sarimi masih unggul  bersaing dengan Supermie, 

dari hasil di atas bahwa nilai TSS Sarimi sebesar 3.681 sedangkan nilai TSS 

Supermie sebesar 3.577. Oleh karena itu agar produk yang ditawarkan mampu 

memenuhi harapan pelanggan dan mempunyai nilai yang lebih dari  para 

pesaingnya, maka produsen perlu memperhatikan ekuitas mereknya karena 

semakin kuatnya ekuitas merek suatu produk, maka semakin kuat pula daya 

tariknya di mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut dan dapat 

mengiringi konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantarkan 

perusahaan untuk mencapai keuntungan dari waktu ke waktu (Durianto dkk, 

2001:3). 

Mie instan Sarimi dan Supermi produk yang mempunyai ekuitas 

merek yang kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Karena produk mie 

instan Sarimi dan Supermi tersebut selalu berusaha memberikan kenikmatan 

kepada pelanggannya dan mengeluarkan variasi rasa yang dimiliki serta 

mempunyai ciri khas rasa yang berbeda- beda dalam proses produksinya. 

Selain mempunyai berbagai variasi rasa yang berbeda produk Sarimi dan 

Supermi ketertarikan pelanggan dalam mengkonsumsi disebabkan oleh faktor 

harga yang terjangkau dan penyajiannya pun sangat praktis bahkan tidak jarang 

masyarakat indonesia yang melakukan perjalanan panjang membawa produk 

mie instan untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan yang praktis dan 

sesuai dengan selera masyarakat.  
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Demikian fenomena diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ekuitas merek Sarimi dan Supermie. Mengapa indeks 

loyalitas Sarimi dan Supermi tidak mampu memberikan daya tarik kepada 

pelanggannya, padahal kedua merek ini sudah menerapkan strategi yang relatif 

sama dalam memperkuat ekuitas mereknya. Hal apa saja yang membedakannya 

dalam ekuitas merek tersebut Berdasarkan gambaran diatas, maka judul yang 

dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah Perbandingan Ekuitas Merek 

Sarimi dan Mie Supermi (Studi pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang).   

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

tentang ekuitas merek Sarimi dan Supermi ? 

2. Bagaimana perbedaan ekuitas merek Sarimi dan Supermi bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang ?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

a. Tujuan Penelitian    

Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  



5 

1. Untuk mendiskripsikan tanggapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang tentang ekuitas merek Sarimi dan Supermi.

2. Untuk mengetahui perbandingan ekuitas merek Sarimi dan Supermi

bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang .

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang

bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang

Manajemen Pemasaran kaitannya dengan perbandingan ekuitas merek

dari dua merek berbeda.

2) Manfaat Praktis

Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan ekuitas merek dari

produk perusahaan, dan apa saja yang membedakan ekuitas merek

dari pesainnya. Hal ini Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan

pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan strategi perusahaan

terutama dalam ekuitas merek pada produk.


