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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan global dan perkembangan 

teknologi yang tinggi membuat persaingan usaha yang semakin ketat dan mendorong 

perusahaan untuk bersikap proaktif dalam menjalankan usahanya. Disamping itu, 

kesadaran konsumen akan kualitas produk serta kebutuhan dan keinginan manusia 

yang semakin meningkat dan selalu berubah-ubah sehingga konsumen lebih selektif 

untuk membeli suatu produk. Hal ini menciptakan pasar yang semakin dinamis dan 

mendorong perusahaan untuk meraih pasar dalam persaingan, yaitu menawarkan 

produk yang lebih baik dari produk yang ditawarkan pesaing. Perusahaan yang 

melihat peluang betapa kebutuhan konsumen semakin berkembang, saatnya 

perusahaan membuat dan menyediakan barang barang yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan tersebut. 

Pada saat ini, begitu banyak perusahaan yang menawarkan produk berbentuk 

Barang maupun Jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin maju. Terkait 

pada produk berbentuk barang, berbagai jenis dan kategori barang telah beredar dan 

terdistribusi secara merata pada berbagai lapisan masyarakat, baik barang kebutuhan 

primer sehari hari seperti pangan, sandang dan papan, juga kebutuhan sekunder 

hingga tertier seperti teknologi otomotif, teknologi elektronik, teknologi komunikasi, 

dan pengembangan teknologi komunikasi yaitu Teknologi komunikasi seluler.  

Teknologi komunikasi seluler atau teknologi komunikasi tanpa kabel 

merupakan pengembangan teknologi komunikasi tradisional seperti telepon dan fax 

rumahan atau kantoran yang bertujuan menghubungkan komunikasi antar individu 

dimana saja, kapan saja. Teknologi ini memungkinkan tiap individu dapat melakukan 

komunikasi suara, bahkan saat ini sudah dimungkinkan untuk melakukan komunikasi 

tatap muka atau video call dimanapun mereka berada tanpa kenal waktu dan batasan 

tempat atau jarak. Hubungan antar individu untuk berbagai kebutuhan seperti bisnis, 

keluarga, bersosialisasi menjadi terpenuhi dengan sangat baik berkat adanya teknologi 
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komunikasi seluler ini. Teknologi komunikasi seluler telah menjadi salah satu bagian 

penting dari kebutuhan dalam kehidupan manusia modern yang juga tak luput dari 

perhatian para pengusaha. Pengusaha terus berusaha menyediakan dan memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pasar akan teknologi terbaru yang diperlukan untuk 

memudahkan cara hidup dan meningkatkan gaya hidup penggunanya. Di Asia Pasifik 

dan di Indonesia utamanya, teknologi seluler berkembang dengan sangat pesat dan 

diserap dengan sangat baik bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia 

sehingga mendorong berbagai perusahaan dunia untuk terus berlomba dan bersaing 

menyediakan produk terbaik, terdepan bagi pasar Indonesia. Sony Ericsson adalah 

salah satu dari perusahaan perusahaan tingkat dunia yang melakukan penetrasi pasar 

di Indonesia. 

Sony Ericsson yang merupakan perusahaan gabungan asal Jepang - Swedia 

bergerak pada kegiatan bisnis pengolahan bahan dasar menjadi perangkat teknologi 

komunikasi seluler atau telepon genggam serta perangkat pendukungnya untuk 

kemudian didistribusikan dan dijual ke seluruh dunia. Variasi produk yang semuanya 

terfokus pada telepon genggam dan pendukungnya ini dibagi menjadi beberapa 

kategori sesuai fungsi, harga serta nilai jualnya masing masing. Variasi kategori 

tersebut digunakan sebagai strategi pemasaran oleh Sony Ericsson dalam memenuhi 

beragam segmentasi pasar dan kebutuhan. Kategori tersebut disajikan pada tabel jenis 

produk berikut, yaitu : 

 

Tabel 1.1 

Kategori produk Sony Ericsson berdasarkan kebutuhan pasar 

Kategori Produk Kebutuhan Pasar 

Walkman (semua produk seri W) Penikmat musik bergerak 

Cybershot (semua Produk seri C) Penggemar fotografi 

Mobile Web (Produk seri G & X) Pengguna internet bergerak kecepatan tinggi 

Life style (Produk Seri T, R, & S) Pengguna awam dengan desain premium dan 

fitur internet, musik, fotografi tingkat pemula. 
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Produk produk ini kemudian di distribusikan ke hampir seluruh Negara di 

dunia, dengan metode yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, perusahaan ini 

digawangi oleh Sony Ericsson representative office Indonesia yang merupakan 

cabang perwakilan Sony Ericsson Asia Pasifik, berfungsi mengawasi distribusi dan 

penjualan produk yang di-impor oleh beberapa distributor Indonesia, dan mendukung 

kegiatan tersebut dengan berbagai kegiatan promosi untuk mendorong tingkat 

penyerapan pasar akan produk yang beredar di Indonesia. 

 

 

1. Promosi   

Kegiatan Promosi telah menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan 

dalam suatu usaha atau bisnis, dimana promosi digunakan dan dilaksanakan untuk 

memperkenalkan, mendorong kemajuan, hingga mempertahankan meningkatkan, 

serta memantapkan sebuah merk / brand ataupun penjualan sebuah produk. 

Menyaring pendapat Kotler, promosi merupakan proses pembentukan hubungan 

komunikasi antara produsen dengan individu / kelompok dalam menyampaikan 

produk, yaitu barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan guna 

mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi melalui penciptaan produk yang 

berkualitas. 

Kehadiran media Cetak dan elektronik saat ini tidak hanya memunculkan 

sikap serius dari pengusaha, tetapi juga mendorong semua perusahaan untuk terus 

memperbaiki kualitas produk, barang dan jasa. Disamping itu, Perusahaan tidak lagi 

hanya menerapkan strategi positioning sebuah produk di pasar melalui penetapan 

standarisasi mutu atau kualitas pelayanan, namun juga harus berusaha 

mempertahankan Brand Position dan Brand Recognition di benak konsumen melalui 

pemantapan strategi promosi. Tentunya semua ini penting akibat persaingan beragam 

merk / perusahaan lain yang juga berada dalam kancah perang usaha yang sama, 

disamping semakin pintar dan cermatnya konsumen melakukan pemilihan dalam 

membeli. 

Promosi merupakan suatu investasi besar perusahaan yang secara umum 

memiliki dana yang disisihkan dari keuntungan perusahaan. Namun tidak jarang 
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perusahaan memasukkan dana promosi kedalam biaya operasional ataupun biaya 

produksi yang akan dibebankan kepada pelanggannya. Promosi mampu menentukan 

kesuksesan perusahaan dengan produk-produknya, namun juga mampu 

mengakibatkan kegagalan dan kerugian besar bila di implementasikan dengan tidak 

tepat. Karena itu, penting bagi tiap pengusaha untuk mengetahui dan menemukan 

strategi serta seni promosi yang paling cocok, efektif dan tidak merugikan. Bentuk 

promosi memang merupakan sebuah seni, sebab tidak mengenal batasan, tidak 

terpaku pada aturan yang baku, dan selalu berkembang sesuai kebutuhan dan 

kreatifitas setiap perusahaan. Namun bukan berarti promosi tidak memiliki dasar 

pengetahuan yang harus diketahui agar kreatifitas pengembangannya menjadi efektif.  

Kegiatan promosi yang efektif dan efisien dapat dimasukkan sebagai bagian 

dari konsep bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix). Konsep 

ini merupakan lima jenis komunikasi yang biasa digunakan untuk mencapai 

konsumen, yaitu dengan : 

- Advertising  

- Sales Promotion 

- Public Relations 

- Personal Selling 

- Direct Selling 

 

2. Advertising 

Advertising atau periklanan Menurut Kotler adalah segala bentuk penyajian 

dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu 

yang memerlukan pembayaran (Kotler & Keller , 2009:289) 

Sementara pemikiran alternatif dari Suhandang (2005), advertising atau 

Periklanan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu, 

yakni si pemasang iklan (pengiklan), yang membayar jasa sebuah media massa atas 

penyiaran iklannya. (Suhandang, 2005:13) 

Advertising adalah bentuk komunikasi terhadap konsumen, dan dalam 

penerapannya, komunikasi ini akan mudah diterjemahkan oleh konsumen dalam 

ragam bentuk media yang dapat menarik perhatian (visible). Karena itu, pemilihan 



5 

 

media advertising menjadi suatu strategi tersendiri agar komunikasi yang ingin 

disampaikan kepada konsumen dapat diterima dengan baik. 

 

3. Visibility branding 

Dalam fokusnya, Sony Ericsson melakukan kegiatan advertising dengan 

menggunakan strategi Visibility Branding.  

 

Untuk memahami strategi ini, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa Brand atau 

merek adalah sebuah nama, terminologi, simbol atau kombinasi ketiga hal ini (Kotler 

& Gary, 2007:398, chap 10) 

 

“Visibility Branding  adalah berbagai media iklan yang diperlihatkan secara terus 

menerus oleh suatu perusahaan dalam mengkomunikasikan dan menonjolkan merk-

nya kepada konsumen dan pasar yang dituju” 

 

Menurut Trence, Visibility Branding adalah upaya-upaya beriklan dengan 

menempatkan Informasi mengenai Brand/merek perusahaan, produk, dan penawaran 

promosi pembelian pada lokasi/tempat yang mudah terlihat untuk menstimulus minat 

beli konsumen (Trence A. Shimp, 2006:312) 

Penggunaan strategi ini dipercaya karena Konsumen cenderung mempercayai, 

mengetahui brand atau merk yang sering atau terbiasa terlihat dibandingkan yang 

tidak terlihat. 

 

 Menurut Paul Temporal (2001:35) Visibility Branding dapat dibagi menjadi 

beberapa Level informasi yang tercakup didalamnya yaitu : 

1. Product Visibility Branding 

2. Product line Visibility Branding 

3. Product Visibility Branding 

4. Corporate Visibility Branding 

Menurut Kotler & Keller (Kotler & Keller, 2009:307), terdapat 3 kunci 

penting dalam melakukan pemilihan media visibility branding, yaitu : 
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1. Reach (Jangkauan Visibility) - seberapa luas/banyak konsumen yang 

ditargetkan dapat melihat media advertising ini  

2. Frequency (Frekuensi Visibility) – seberapa sering konsumen yang 

ditargetkan akan melihat media advertising ini. 

3. Media Impact (Dampak Media Visibility) – apakah media advertising 

ini memberikan hasil positif dalam mempengaruhi atau merubah cara 

berpikir dan pengambilan keputusan konsumen yang melihatnya. 

Kegiatan advertising menggunakan strategi visibility branding ini memiliki 3 tujuan 

(Kotler & Keller , 2009:289) yaitu : 

1. To inform  – memberi informasi mengenai perusahaan ataupun produknya 

kepada konsumen 

2. To persuade – Mendorong Konsumen untuk melakukan pembelian, baik bagi 

konsumen baru, maupun mengubah preferensi atau pilihan konsumen terhadap 

suatu merk/perusahaan. 

3. To remind – mengingatkan konsumen akan merk ataupun produk, dan dimana 

merk atau produk tersebut dapat ditemukan. 

Berdasarkan kunci tersebut, Sony Ericsson Melakukan fokus pada strategi 

visibility brandingnya dengan menerapkan Corporate dan Product Line Visibility 

Branding dalam kegiatan advertising di Handphone Center. 

Saat ini, visibility branding di dunia usaha telepon seluler sudah merupakan satu 

bentuk promosi dasar dari sales promotion yang dilakukan oleh hampir semua 

perusahaan baik seluler maupun perusahaan non-seluler. Hal ini dilakukan karena 

masih besarnya celah pasar di Indonesia yang belum memiliki kesadaran merk (Brand 

Image) dan pengetahuan produk secara maksimal. 

4. Brand image 

Brand Image Menurut Paul adalah cara konsumen melihat perbedaan pada 

suatu merk dalam perbandingannya dengan merk-merk lain yang ada pada pasar (Paul 

Temporal, 2001:33) 
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Sementara menurut Keller , brand image adalah Anggapan tentang merek yang 

direfleksikan konsumen yang berpegang pada ingatan konsumen (Keller, 2007). 

Kotler  menyatakan Brand Image Merupakan nama, istilah, tanda, simbol, 

rancangan atau kombinasi dari hal hal tersebut yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa seseorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing (Kotler, 2009) 

Adapun Unsur-unsur penting yang menentukan brand image (citra merek) ini 

menurut Kotler adalah : 

 

1. Atribut    – Korelasi brand dengan tema atau atribut tertentu 

2. Manfaat  – Atribut harus dapat diterjemahkan menjadi manfaat  

fungsional dan emosional 

3. Nilai   – Brand tersebut harus mengatakan sesuatu tentang nilai  

produsennya 

4. Budaya  – Merek tersebut juga mungkin melambangkan budaya tertentu 

5. Kepribadian  – Merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian tertentu 

6. Pemakai   – Merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli  

atau menggunakan produk tersebut 

 

 

Karena begitu penting makna dari brand image terhadap kelangsungan sebuah 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul  

“PENGARUH VISIBILITY BRANDING PADA HANDPHONE CENTER 

TERHADAP PENINGKATAN BRAND IMAGE SONY ERICSSON”.   
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diutarakan di atas, maka untuk memfokuskan 

pembahasan yang akan diteliti maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan kegiatan visibility branding Sony Ericsson 

pada handphone center  

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai Brand Image Sony Ericsson ? 

3. Berapa besar pengaruh visibility branding pada handphone center terhadap 

brand image Sony Ericsson ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Visibility branding oleh Sony 

Ericsson pada Handphone center 

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai Brand Image Sony 

Ericsson 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari visilbility branding terhadap 

brand image Sony Ericsson. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian dapat berguna bagi berbagai pihak dalam hal 

sebagai berikut: 

1. Memberi sumbangan kepada ilmu manajemen marketing agar lebih 

mempertimbangkan aspek-aspek komunikasi dalam penerapan promosi. 

2. Memberikan masukan kepada penyelenggara promosi berupa pelayanan 

publik agar selalu memperhatikan fungsi/kepentingan konsumen. 

3. Memberikan masukan bagi Sony Ericsson untuk lebih menyempurnakan 

bentuk promosi untuk meningkatkan tingkat penjualan produk. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dalam perusahaan, penjualan merupakan tujuan akhir terpenting dalam 

kegiatan bisnis. Penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Karena 
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itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memperhatikan hal hal yang harus dilakukan 

dalam menunjuang tujuan penjualan ini.  

 

Pemasaran dapat diyakini sebagai kunci awal dari aktifitas penjualan. 

Didalamnya, terdapat banyak strategi dalam mendapatkan perhatian dan loyalitas 

konsumen seperti salah satunya yaitu strategi promosi.  

 

Ada beberapa strategi promosi yang bisa dilakukan seperti yang diungkapkan 

oleh Kotler dan Gary A. dalam Alexander Sindoro (2000): 

“Bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan 

dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

iklan dan pemasarannya” 

 

Tentunya banyak titik fokus dalam strategi promosi ini yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan perhatian konsumen. Salah satunya adalah melalui pembangunan 

citra merek (brand image) yang sesuai dan selalu di ingat oleh konsumen. Tidak 

mudah bagi perusahaan dalam membangun brand image-nya, yang notabene harus 

mengarahkan pikiran konsumen yang memiliki kebebasan memilih pada persepsi 

bahwa merek yang ditawarkan adalah yang terbaik diantara begitu banyak merek 

yang ada. Oleh karena itu, perlu dipilih media dan strategi pendukung yang tepat agar 

brand image suatu perusahaan dapat tertanam dengan baik dan positif dimata 

konsumen. Salah satu strategi atau media ini adalah melalui Visibility Branding. 

 

Visibility branding merupakan pengiklanan, kampanye promosi yang akan 

mengkomunikasikan fungsi dan karakter sebuah brand serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Dengan usaha yang keras dan komitmen untuk memperkuat 

merek (brand) melalui komunikasi branding yang baik, kesadaran (awareness) dan 

citra (image) akan selalu tertanam dalam benak dan pikiran konsumen setiap 

melakukan keputusan pembelian. 
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Seperti yang didefinisikan oleh Keller tentang brand image (Keller, 2007): 
 
“Anggapan tentang merek yang direfleksikan konsumen yang berpegang pada ingatan 
konsumen. Cara orang berpikir tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran 
mereka, sekalipun pada saat mereka memikirkannya, mereka tidak berhadapan 
langsung dengan produk Membangun brand image yang positif dapat dicapai dengan 
program marketing yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan memiliki 
kelebihan yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain”. 
 

 Sony Ericsson telah melakukan kegiatan Visibility Branding sejak awal 

berdiri. Namun jenis media serta efektifitas-nya dinilai belum maksimal, karena posisi 

market leader belum dapat dicapai. Walau begitu, peningkatan dalam penjualan serta 

image positif yang terus ditanamkan bagi konsumen menunjukkan hasil yang positif. 

Saat ini Sony Ericsson sudah menjadi brand kedua terbesar di pasar Indonesia. Hal ini 

dapat terlihat dari grafik share berikut : 

Gambar 1.1 

Market Share Sony Ericsson Jawa Barat 

  

Sumber : Data Market Share GFK 2008 - 2009 

  

 Semua ini tidak lepas dari pemilihan strategi promosi yang dilakukan, termasuk 

didalamnya dominasi kegiatan Visibility branding. Karena itu, didalam tulisan ini, 

penulis mencoba untuk menemukan efektifitas strategi visibility branding yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan strategi dan keputusan Sony Ericsson di masa 

mendatang dalam tujuannya menjadi Market Leader. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang berusaha untuk 

memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan 

hubungan anatar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Gambaran yang 

sistematis dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan dan 

menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat. 

 

Dalam melakukan penelitian penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dasar strategi 

pemasaran dan promosi. Data diperoleh dengan membaca buku-buku atau 

literature yang ada kaitannya dengan bidang penelitian. Penelitian kepustakaan ini 

dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai 

landasan perbandingan, yang meliputi: 

1. Konsep komunikasi pemasaran, yaitu suatu konsep atau strategi 

pemasaran suatu brand secara umum untuk mencapai target pada 

konsumen. 

2. Dasar promosi yang tepat untuk suatu brand, seperti penyampaian 

promosi tepat guna dengan sarana media. 

 

b. Penelitian Lapangan  

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara 

langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang berkaitan dengan materi 

penelitian yang merupakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat atau instansi yang terkait dengan penelitian. 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memenuhi data dan keakuratan penelitian ini, penulis melakukan 

penelitian pada perusahaan prinsipal Sony Ericsson Jawa Barat 

(Representative office for Asia Pacific) Jalan Salam No. 52, Bandung. 

Penelitian berlangsung pada bulan Maret 2009 sampai dengan selesai. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Observasi 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap perusahaan yang akan diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab/dialog langsung dengan responden dan nara 

sumber yang ada dalam hal ini adalah pimpinan (Sony Ericsson 

Head of Region for West Java Area) serta karyawan 

perusahaan. 

c. Kuesioner 

Kuesioner adalah mengumpulkan data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden dan dijawab 

secara tertulis pula. Kuesioner yang dipergunakan adalah 

bersifat terbuka dan tertutup dan dimaksudkan untuk 

mempermudah responden dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepada mereka. 

 

3. Responden 

Responden dari penelitian ini adalah: 

a. Karyawan Sony Ericsson Jawa Barat 

b. Konsumen Sony Ericsson di Bandung 

c. Distributor produk sony Ericsson 

 

4. Nara Sumber 

Nara Sumber dari penelitian ini adalah: 

Pejabat perusahaan principal Sony Ericsson Jawa Barat (Head Of 

Region West Java Area). 

 


