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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era teknologi dan persaingan pasar yang semakin ketat sekarang ini, 

limpahan informasi dan terbukanya peluang untuk mengakses informasi 

membuat konsumen makin kritis dalam memilih produk. Agar dapat unggul 

dalam persaingan, salah satu jalan yang ditempuh oleh perusahaan adalah 

dengan kemampuan mengelola dan menyampaikan informasi kepada 

konsumennya dimana salah satu wujudnya adalah dengan melalui kegiatan 

periklanan.  

Periklanan adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan pembuat 

barang, atau pemasok jasa dengan masyarakat banyak atau sekelompok orang 

tertentu yang bertujuan untuk menunjang upaya pemasaran. Dari sekian banyak 

media periklanan, media iklan televisi merupakan media yang menarik untuk 

di teliti karena menyimpan banyak keunggulan. 

Dari sisi konsumen, iklan (advertising) sendiri sering dipandang 

sebagai suatu media penyedia informasi tentang kemampuan, harga, fungsi 

produk, maupun atribut lainya, yang berkaitan dengan suatu produk. Sebaik 

apapun kualitas suatu produk jika tidak diikuti dengan informasi yang tepat 

tentang keberadaan produk tersebut di pasar (market), maka kecil sekali 

peluang bagi produk untuk dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. 
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Dalam menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan 

suatu pembeda yang jelas, bernilai, dan berkesinambungan, menjadi ujung 

tombak bagi daya saing perusahaan dan sangat membantu dalam strategi 

pemasaran. Salah satu kunci sukses perusahaan dalam memenangkan 

persaingan pasar terletak pada proses penciptaan merek. Perang pemasaran 

akan menjadi perang antar merek. Berbagai perusahaan dan investor akan 

mulai menyadari bahwa merek merupakan aset mereka yang terpenting, 

sehingga salah satunya cara untuk dapat menguasai pasar adalah memiliki 

pasar dengan merek yang dominan. Cara yang paling kuat dalam memperoleh 

merek yang dominan adalah dengan iklan, terutama di televisi. Kemudian dari 

masing-masing merek produknya saat ini perusahaan harus dapat menciptakan 

Brand Equity (ekuitas merek) yaitu sekumpulan aset yang terkait dengan merek 

dan simbol, sehingga dapat menambah nilai yang ada dalam produk atau jasa 

tersebut. Aset yang terdapat dalam merek tersebut meliputi : Brand Awareness, 

Perceived Quality, Brand association and Brand Loyalty. Karena dari ekuitas 

merek yang baik dapat menciptakan nilai bagi pelanggan maupun perusahaan. 

Bagi konsumen, merek berguna untuk mempermudah pembelian dan bagi 

produsen merek dapat mempermudah dalam mempromosikan produk. 

Dalam pembentukan brand equity, beberapa perusahaan berusaha 

semaksimal  mungkin membuat iklan televisi menarik dan mudah dipahami, 

sehingga iklan televisi tersebut benar-benar mampu menancap di pikiran para 

penonton, jika iklan televisi mampu menancap dipikiran penonton maka akan 

mudah pula seseorang untuk terpengaruh. Beberapa perusahaan saling bersaing 
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mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan masing-masing produknya. 

Terlebih jika perusahaan yang produknya memiliki pesaing (kompetitor), maka 

perusahaan akan semakin gencar untuk melawan setiap kompetitornya. 

Berbagai produk dari perusahaan saling bersaing memperebutkan pasar dengan 

berbagai strateginya masing-masing. Salah satunya adalah produk minuman 

isotonik. Produk minuman isotonik yang saling bersaing adalah Pocari Sweat, 

Mizone, Vitazone, Fatigon-Hydrom dan lain-lain.  

Persaingan minuman isotonik  mulai menunjukkan persaingan yang 

ketat. Pocari Sweat sebagai pelopor minuman isotonik masih merajai pasar. 

Kemudian muncul Mizone yang mulai mengancam dan dalam waktu satu 

tahun mampu  merebut pangsa pasar konsumen minuman isotonik sebesar 

30%. Persaingan pun makin ketat dengan munculnya berbagai merek minuman 

isotonik yang menawarkan keunggulannya masing-masing. Produsen harus 

pandai menyusun strategi untuk menciptakan awareness produk dan 

menciptakan mindset positif  bagi konsumen. Sampai saat ini, Mizone masih 

bertahan  di peringkat kedua  dan terus mengoptimalkan strategi marketing 

mix-nya  (Product, Price, Place, Promotion) dalam  merebut pangsa pasar 

lebih besar di bidang minuman isotonik. (www.mix.co.id, Kamis 17 september 

2009)  

Dalam hal ini Mizone sebagai pemain baru dalam minuman isotonik 

menunjukkan keberhasilan strategi marketing mix yang dijalankannya. Ketika 

launching produk pada September 2005 dalam kondisi masyarakat telah 

terdukasi pentingnya minuman isotonik bagi kesehatan, Mizone menawarkan 
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produk minuman isotonik dengan 2 variasi rasa orange lime dan passion fruit. 

Inovasi ini ternyata mendapat respon yang positif dari pasar. Tidak seperti 

kebanyakan pendatang baru di pasar isotonik yang bermain di kemasan kaleng, 

Mizone menjadi penantang pertama Pocari Sweat yang masuk dalam kemasan 

botol plastik PET berwarna biru, mudah dibawa kemana-mana, dan dengan 

volume yang lebih banyak, membuat konsumen menyukai produk Mizone. 

Keputusan yang cerdik karena dengan kemasan botol PET, Mizone bisa 

membidik segmen konsumen yang lebih luas, yaitu konsumen air mineral 

dalam kemasan botol yang jumlahnya sangat besar. Produk Pocari Sweat pun 

mulai meniru Mizone dengan mengemas produk mereka yang semula kaleng 

menjadi botol plastik. Citra Mizone juga meningkat di mata konsumen dengan 

menonjolkan logo perusahaan Aqua (Danone Aqua) yang sudah terkenal 

kualitasnya.  

Dalam hal distribusi, Mizone menggunakan jalur distribusi Aqua  yang 

tersebar merata di seluruh pelosok tanah air serta menjangkau berbagai 

kalangan. Survei yang dilakukan lembaga riset Qasa Consulting menunjukkan 

bahwa availibility Mizone di pasar tradisional sangat tinggi, jauh meninggalkan 

kompetitorny sehingga Mizone dapat dengan mudah ditemukan di warung-

warung, toko, supermarket, dan pasar tradisional. 

Mizone merupakan produk cukup inovatif di kategori isotonik. Antara 

lain lewat kandungan Hydromaxx (kombinasi unik lima vitamin dan elektrolit) 

dengan kemasan yang sangat praktis, harga terjangkau, dan rasa yang 
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menyegarkan untuk menggantikan cairan tubuh sehari-hari. Yang hingga 

sampai saat ini kinerja Mizone relatif bagus.  

Patrisia Marlina (30 tahun) merupakan seorang wanita yang punya 

andil besar menyukseskan pemasaran Mizone. Di tangan Manajer Merek 

Mizone (PT. Danone Indonesia) yang sebelumnya berkarier di AC Nielsen ini, 

Mizone menjelma menjadi produk baru yang sukses di segmen minuman 

isotonik. Sebuah prestasi tersendiri, sebab hampir semua produk baru di 

segmen isotonik yang mencoba menantang Pocari Sweat. “Kinerja Mizone 

yang sekarang sudah dapat diterima pasar menunjukkan salah satu 

keberhasilan beliau membawa timnya menjalankan semua aktivitas pemasaran 

yang terintegrasi sesuai dengan marketing plan awal,”  komentar Bibiana, 

Manajer Pemasaran Mizone yang masih di bawah koordinasi Patrisia.  

Menurut Patrisia, salah satu prinsipnya menjadi pemasar adalah selalu 

menggunakan out-of-box approach. Prinsip itu dijalankannya dalam semua 

aktivitas pemasaran yang dikembangkannya mulai dari sampling, selling, 

branding di toko-toko dan mal, hingga penayangan iklan baik di media TV, 

radio, maupun media cetak. (www.swa.co.id, Kamis, 16 November 2006). 

Dari sekian banyak produk minuman itu, isotonik termasuk yang cukup 

fenomenal pertumbuhan pasarnya. Bisa dibilang isotonik ini tergolong kategori 

baru di industri minuman. Seperti diungkap Ongkie Tedjasurya, Direktur 

Pengelola PT Mayora Indah Tbk. (perusahaan yang memproduksi dan 

memasarkan Vitazone) nilai pasar industri ini mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. 

Sementara itu, Prayugo memperkirakan mencapai Rp 2,2-2,5 triliun di tahun 
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2008. Yang pasti, nilainya terus tumbuh dibanding tahun 2005 yang mencapai 

Rp 700-800 miliar, dan 2006 mencapai Rp 1,2 triliun.  

Menurut Prayugo Gunawan, Direktur Penjualan dan Pemasaran PT 

Amerta Indah Otsuka (AIO) – produsen Pocari Sweat, mengutip data salah satu 

perusahaan riset, pasar minuman ini mencapai Rp 44 triliun di 2007. Makin 

banyaknya merek yang memperebutkan pasar minuman isotonik, menurut 

Prayugo, tidak membuat merasa terancam. Sebab, pihaknya memiliki 

pemikiran, semakin banyak pesaing, semakin baik, karena akan membuat 

pasarnya lebih besar. Pocari tidak lagi bersaing dalam harga. Prayugo 

menambahkan, kapasitas produksi Pocari saat ini sudah digunakan 90%; 

sedangkan total produksi Pocari di atas 100 juta liter tiap tahun. Tahun 2007 

produksi Pocari Sweat sekitar 170 juta liter. Berdasarkan data Nielsen Media, 

belanja iklan Pocari pada 2008 mencapai Rp 46,7 miliar atau turun dibanding 

tahun 2007 yang sebesar Rp 63,7 miliar. Tahun 2009, Prayugo menargetkan 

pertumbuhan penjualan Pocari juga 30%, mengingat kondisi ekonomi saat ini. 

“Untuk consumer goods, tumbuh double digit itu sudah bagus, sebab 

pertumbuhan pasar hanya 15%-20%,”  

Sementara itu, Patrisia Marlina, Manajer Merek Mizone dari PT Tirta 

Investama (Grup Danone), mengatakan, setelah tiga tahun bermain di minuman 

isotonik, Mizone diklaim Marlin berada di posisi kedua. Menurutnya, agar 

sukses di persaingan product, price, promotion dan place (4P) dalam marketing 

mix, haruslah dipikirkan dengan baik. Pihaknya selalu memikirkan bahwa 

produk yang ditawarkan kualitasnya harus bagus. “Apa yang kami tawarkan 
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dan komunikasikan memang benar,” ujarnya. Patrisia menegaskan, Mizone 

yang ditawarkan di Indonesia memang rasanya enak, dan pemilihan rasa itu 

dilakukan setelah melalui riset 6 bulan-1,5 tahun. “Rasa Mizone di negara lain 

berbeda, mungkin orang yang bilang rasa di luar tidak enak,” Saat ini, Mizone 

mengeluarkan tiga rentang produk: orange lime, passion fruit, dan lecce lemon. 

Mizone menyasar semua target. Pelajar, pedagang, ibu rumah tangga, pekerja 

dan sebagainya. Memang, dalam komunikasi, Mizone menggunakan pelajar 

(mahasiswa) dan pekerja muda. Dalam iklannya yang digunakan dua segmen 

itu sebagai target inti Mizone. Patrisia menegaskan “Kami ingin 

menyeimbangkan body, mind dan soul konsumen. Maka itu, dalam iklan-iklan 

Mizone, selalu disampaikan tidak sepanjang hari orang mengalami saat-saat 

menyenangkan. Agar tetap selalu fresh, Mizone menjadi solusi,” 

Dilihat dari belanja iklannya, Mizone tergolong paling agresif 

dibanding produk istonik lainnya. Nielsen Media mencatat pada 2008 belanja 

iklan produk mizone mencapai Rp 105,5 miliar. Angka ini turun tipis 

dibanding belanja iklan di tahun 2007 sebesar Rp 119,3 miliar. Bandingkan 

dengan Pocari, yang tahun lalu hanya Rp 46,73 miliar, Vitazone Rp 29,14 

miliar (turun dari tahun 2007 yang sebesar Rp 33,46 miliar), serta Powerade 

yang tahun 2008 belanja iklannya Rp 32,82 miliar (juga turun dibanding tahun 

sebelumnya yang mencapai Rp 53,86 miliar). Pada tahun 2008, promosi 

Mizone diarahkan pada pendekatan interaktif terhadap konsumen melalui 

pogram “Tantangan Mizone jadi 100% Kamu” dan karakter animasi mibody 

(stamina), mimind (konsentrasi), dan mimood (semangat) yang mencerminkan 
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sisi manfaat mengkonsumsi Mizone. Bahkan saat ini mizone berupaya 

memposisikan produknya sebagai “Everyday restoration drink”, artinya 

minuman yang baik dikonsumsi setiap hari untuk kesehatan. Langkah promosi 

Mizone inilah yang menjadikan produknya kembali menjadi pilihan konsumen. 

(www.Swa.co.id, Kamis, 19 Februari 2009). 

Salah satu aspek terpenting iklan televisi Mizone  adalah memainkan 

pusat perhatian pada atribut tertentu dan menjadikan atribut itu lebih mencolok 

ketika memikirkan merek bersangkutan. Dengan kata lain iklan Mizone 

mampu mempengaruhi agenda atribut sebuah merek minuman isotonik dengan 

menata ulang urutan pikiran mengenai atribut-atributnya. Hal ini bisa dilihat 

ketika semua minuman isotonik membicarakan tentang kekurangan cairan 

tubuh, penambah ion dalam tubuh, dan pengganti cairan tubuh yang habis 

karena beraktivitas. Mizone muncul dengan “Be 100%” sebagai produk 

minuman isotonik yang menjadikan tubuh lebih semangat dan pikiran lebih 

kreatif.  

Iklan: MIZONE versi “Trap in Hole with Little Guy A nimation ” 
 

 Shafiq Muljanto  Djito Kasilo  Rangga A. 
Sastrowardoyo 

Konsep 
kreatif 

****  **** ****  

Komunika
si 

***  **** ***  

Eksekusi ***  *** ***  

Komentar Ketika sebuah brand 
ingin keluar dari 
kerumunan dan 
membedakan 

Yang menarik dari 
iklan bukan 
kreatifnya, tapi 
strategic 

Cukup menarik, 
melihat sebuah 
pendekatan “malaikat 
pelindung” untuk 
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dirinya dengan 
produk lain, 
komunikasi yang 
disampaikan 
menjadi sangat 
berbeda dengan 
komunikasi 
rekan2nya. Sangat 
tepat, relefan dan 
“memorable”. 
Tetapi kehadiran 
tiga karakter 
(animatic guardian 
angel) menjadi 
elemen penambah 
yang mungkin… 
tidak diperlukan. 

 

planning-nya. 
Benefit produk 
dimaknai dengan 
“konsentrasi”, 
sehingga tidak 
sekadar menjual 
minuman 
bervitamin & 
elektrolit. Sayang, 
pesannya jadi 
‘nyinyir’ dengan 
hadirnya si kartun 
mibody, mimind, 
dan mimood. 

sebuah minuman 
energi. Sayangnya, 
banyak pesan yang 
harus disampaikan. 
Iklan ini terkesan 
terburu-buru sehingga 
banyak hal penting 
yang terlewat. 
Animasinya pun 
berkesan nanggung; 
mau dibikin lucu atau 
serius. Masih agak di 
tengah-tengah.  

 

Keterangan Score: * sangat buruk, ** buruk, *** sedang/standard, **** baik, ***** 

sangat baik  

Juri: Shafiq Muljanto , Creative Director Dentsu; Djito Kasilo , Creative 

Consultant Tacticom; Rangga A. Sastrowardoyo, Associate Creative Director 

Satucitra. (www.Mix.co.id, Jumat 25 Juli 2008) 



 

Dari data terakhir dalam sebuah 

mizone mengalami peningkatan dari 32,4% di tahun 2010 menjadi 42% di 

tahun 2011. Sedangkan Pocari Sweat masih menjadi 

menurun dari 59,4% menjadi 48,4%

Dari data terakhir dalam sebuah index survey Top Brand Award 

mizone mengalami peningkatan dari 32,4% di tahun 2010 menjadi 42% di 

tahun 2011. Sedangkan Pocari Sweat masih menjadi Top Leader

menurun dari 59,4% menjadi 48,4%.  
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Top Brand Award produk 

mizone mengalami peningkatan dari 32,4% di tahun 2010 menjadi 42% di 

Top Leader namun 



 

 

Sumber: 

Sebagai sampel peneliti akan mengambil mahasiswa UMS dikarenakan 

peneliti mengangap bahwa sampel yang dipilih merupakan 

Mizone yang masuk dalam segmentasi demografi usia yang aktif, kreatif dan 

penuh aktifitas. 

Sumber: (www.topbrand-award.com/tbi201102619800000b.php

Sebagai sampel peneliti akan mengambil mahasiswa UMS dikarenakan 

peneliti mengangap bahwa sampel yang dipilih merupakan 

yang masuk dalam segmentasi demografi usia yang aktif, kreatif dan 
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award.com/tbi201102619800000b.php). 

Sebagai sampel peneliti akan mengambil mahasiswa UMS dikarenakan 

peneliti mengangap bahwa sampel yang dipilih merupakan target market 

yang masuk dalam segmentasi demografi usia yang aktif, kreatif dan 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu :  

1. Sejauh mana pengaruh Media Exposure iklan televisi Mizone terhadap 

pembentukan Brand Equity Mizone di kalangan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

2. Sejauh mana pengaruh Intensitas melihat televisi terhadap pembentukan 

Brand Equity Mizone di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

3. Sejauh mana pengaruh Media Exposure iklan televisi Mizone dan 

Intensitas melihat televisi terhadap pembentukan Brand Equity Mizone di 

kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Media Exposure iklan televisi 

Mizone terhadap pembentukan Brand Equity Mizone di kalangan mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh intensitas melihat televisi terhadap 

pembentukan Brand Equity Mizone di kalangan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Media Exposure iklan televisi 

Mizone dan Intensitas melihat televisi terhadap pembentukan Brand Equity 

Mizone di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

a. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. 

b. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir 

secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

2. Bagi akademik 

a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan 

selanjutnya. 

b. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam proses belajar 

mengajar. 

3. Bagi perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna untuk menyusun kebijakan perusahaan yang bersangkutan. 

Berhubungan dengan pemasaran, khususnya bagian periklanan. 

 


