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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini persaingan perusahaan untuk memperebutkan konsumen 

tidak lagi terbatas pada atribut fungsional produk seperti kegunaan suatu 

produk, melainkan sudah dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan 

citra terhadap suatu produk. Suatu merek bukan hanya sekedar nama atau 

pembeda antara suatu produk dengan produk yang lain tetapi lebih dari itu 

merek mampu memberikan asosiasi tertentu dalam benak konsumenya. Begitu 

banyak perusahaan dengan hasil pruduksinya  berupa produk yang dijual  

dipasar tentunya harus dibedakan dengan pesaing oleh karena itu produk 

tersebut harus diberi tanda, simbol atau desainyang mengidentifikasikan dan 

mendeferensiasi dengan produk lain (Kotler: 2000). Oleh karena itu agar dapat 

bersaing merebut pasar maka perusahaan harus jeli dalam memberi merek 

produknya. 

Ekuitas adalah Penilaian subyektif konsumen mengenai superioritas 

dan kualitas sebuah produk, pengalaman pribadi terhadap produk, kebutuhan 

yang unik dan situasi konsumsi yang bisa mempengaruhi penilaian subyektif 

konsumen terhadap kualitas (Aaker :1997). Dimensi ini diukur dari penilaian 

subyektif konsumen tentang kualitas merek produk yang lebih pada kualitas 

secara keseluruhan dari merek produk dibandingkan unsur kualitas secara 

individu. Merek merupakan nama, istilah, simbol, disain ataupun 

kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu produk jasa yang dihasilkan 

oleh suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk membedakannya dengan 

pesaingnya (Kotler : 2000). 
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Ekuitas merek telah didefinisikan dalam berbagai cara dan berbagai 

pendekatan telah dikembangkan untuk mengukurnya. Ekuitas merek menurut 

(Aaker: 2001) adalah sekumpulan aset yang diciptakan melalui proses yang 

panjang, ekuitas merek menghasilkan suatu nilai produk dalam cara yang 

berbeda-beda baik bagi produk, penjualan maupun perusahaan, dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan ekuitas merek akan berkaitan dengan 

simbol dan nama merek. Ekuitas merek dalam konsep multidimensional terdiri 

dari kesadaran merek (brand awareness), kualitas yang dipersepsikan 

(perceived quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas merek 

(brand loyalty). 

Merek pada hakikatnya merupakan janji penjual untuk secara 

konsisten memberi seperangkat atribut, manfaat dan pelayanan. Merek juga 

sangat bernilai karena mampu mempengaruhi pilihan atau preferensi 

konsumen. Merek yang di bangun dengan penciptaan struktur mental yang 

berhubungan dengan perusahaan pada ingatan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. Lebih jauh merek suatu produk bisa dianggap sebagai  

asset terbesar bagi perusahaan karena merek yang sudah sukses di pasar 

mempunyai potensi uang besar untuk lalpu menghasilkan leuntungan bagi 

perusahaan. 

Merek yang prestisius dapat disebut memiliki brand equity yang kuat. 

Suatu produk dengan brand equity yang kuat dapat menentukan brand 

plarform (landasan merek) yang kuat dan mampu mengembangkan 

keberadaan suatu merek dalam persaingan dalam jangka waktu yang lama. 

Oleh karena itu pengetahuan tentang elemen-elemen brand equity dan 

pengukurannya sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis dalam 

meningkatkan eksistensi merek yang akhirnya dapat meningkatkan 
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keuntungan perusahaan. 

Dewasa ini bisnis minuman ringan di Indonesia berkembang dengan 

pesat. Minuman ringan mudah sekali diperoleh  di berbagai tempat, mulai dari 

warung sampai toko-toko kecil. Minuman ringan dikonsumsi oleh semua 

lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. 

Dengan konsumen diminuman ringan yang sedemikian luasnya, produk 

minuman ringan bukanlah barang mewah melainkan barang biasa. Industri 

minuman ringan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan 

dengan jumlah konsumsi per kapita yang masih rendah dan penduduk berusia 

muda yang sangat besar. Di Indonesia bisnis minuman berkarbonasi alias 

bersoda diramaikan oleh coca-cola, sprite, fanta, coke serta pepsi cola, pepsi 

biru serta Miranda. 

Fanta, coca-cola, sprite merupakan merek air minum berkarbonasi dari 

the coca-cola company yang patut diperhitungkan oleh para kompetitor. Fanta 

merupakan minuman berkarbonasi rasa buah-buahan yang sangat menonjol. 

Di seluruh dunia ada lebih dari 70 jenis rasa, dengan rasa jeruk sebagai 

volume terbesar. Pada tahun 2003 Fanta menghadirkan campuran dua rasa 

buah, orange dan mango, yang disebut fanta Oranggo, setelah tahun 

sebelumnya  sukses dengan Fanta Nanas. 

Dengan ceruk pasar yang masih rendah ketimbang air mineral kemasan 

dan teh siap saji, ditambah dengan pemain yang mengerubuti pasar ini 

lumayan banyak, tidak heran kalau persaingan bisnis minuman di kategori  

karbonasi ini lumayan ketat. Di tengah semakin mendominasinya air mineral 

kemasan dan teh siap saji, geliat Fanta yang berhasil berada di puncak 

pertarungan IBBA 2005 tentu merupakan prestasi yang bisa dibanggakan. 

Apalagi mampu mengalahkan coca-cola. Dari hasil survey merek yang 
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berhasil digelar SWA dan MARS, Fanta berhasil membukukan nilai Top Of 

Mind (TOM) advertising 32.7 dan TOM brand 33.5. adapun untuk brand 

share, Fanta masih meraih 35.5, satisfaction 98.9. gain index 26.0 dan brand 

value 166.7. Sedangkan terbaik kedua dan ketiga diraih Sprite dan Coca-Cola. 

Sejauh ini Fanta merupakan merek terbaik yang kontribusi penjualanya 

terhitung lebih baik secara nasional dibanding dengan Coca-Cola dan Sprite. 

Untuk mempertahankan posisinya maka Fanta terus melakukan 

berbagai inovasi. Fanta adalah Fun itulah konsep yang terus menerus 

dikomunikasikan sambil tidak lupa menggali kebiasaan konsumen di lapangan 

sebagai upaya inovasi. Fanta selalu melakukan inovasi dalam soal rasa. 

Inovasi terakir adalah perubahan botol yang lucu bentuknya. Enak digenggam 

ada bintik embun sehingga berkesan dingin. Uniknya lagi botol ini lebih 

ringan 30% tapi isinya tetap 200ml. Audit konsumen awal tahun 2004 

menunjukkan kompetisi yang dihadapi Fanta semakin ketat. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS 

PENGARUH EKUITAS MEREK AIR MINUM BERKARBONASI 

MEREK FANTA, COCA-COLA DAN SPRITE TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UMS Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian di atas maka yang menjadi rumusan 

masalahnya adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh faktor Kesadaran Merek (Brand Awareness), 

Assosiasi Merek (Brand Association), Persepsi Merek (Perceived Quality) 



 6 

dan Loyalitas Merek (Brand Loyalty), terhadap keputusan pembelian 

produk air minum berkarbonasi merek Fanta, Coca-cola dan Sprite baik 

secara persial maupun bersama-sama? 

2. Faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk air minum berkarbonasi merek fanta, Fanta, Coca-cola dan Sprite? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah faktor Kesadaran Merek (Brand Awareness), 

Assosiasi Merek (Brand Association), Persepsi Merek (Perceived Quality) 

dan Loyalitas Merek (Brand Loyalty), berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk air minum berkarbonasi merek Fanta, Coca-cola dan 

Sprite. 

2. Untuk menganalisis diantara faktor-faktor tersebut manakah yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk air minum 

berkarbonasi merek Fanta, Coca-cola dan Sprite. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi bagi perusahaan dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan ekuitas merek 

produknya dan menjaga sebagai suatu asset yang berharga bagi 

perusahaan. 
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2. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan serta tambahan pengalaman dalam mengaplikasikan sebagian 

kecil dari teori pemasaran yang telah didapatkan. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan studi 

pustaka, yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca 

mengenai pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan perusahaan. 

 


