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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah menuntut adanya perubahan paradigma lama dalam segala 

bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. Semakin tingginya tingkat persaingan di 

bisnis lokal maupun global dan kondisi ketidakpastian memaksa perusahaan untuk 

mencapai keunggulan kompetitif (competitive advantage) agar mampu memenangkan 

persaingan di bisnis global. Untuk mencapai hal itu pemasar harus menerapkan konsep 

pemasaran modern yang berorientasi pasar atau pelanggan karena mereka merupakan 

ujung tombak keberhasilan pemasaran. Menurut Philip Kotler dalam bukunya 

“Manajemen Pemasaran” yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan (2007:201) 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan sasaran. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan konsep pemasaran 

yang berorientasi terhadap pasar atau konsumen karena meraka merupakan ujung tombak 

keberhasilan pemasaran. 

Sebagian besar dari tingkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan pemasaran 

adalah bagaimana perusahaan tersebut mampu menarik perhatian konsumen dengan 

memberikan informasi yang lengkap mengenai produk yang ditawarkan agar konsumen 

dapat memenuhi kebutuhan dan keingannya. Dalam hal ini perusahaan dapat memberikan 

informasi tersebut melalui bauran promosi. 

Aktivitas bauran promosi yang dilakukan perusahaan dimaksudkan untuk dapat 

mendorong terjadinya transaksi penjualan dengan pelanggan potensial, dengan demikian 

perusahaan dapat menginformasikan bahwa produk yang ditawarkan perusahaan lebih 

baik dibandingkan produk perusahaan sejenis. Sedangkan menurut Kotler (2005:658) 

mendefinisikan “advertising adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau 

jasa secara non-personal yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran” 

Dalam membuat program advertising, manajer pemasaran harus memulai dengan 

mengidentifikasi sasaran dan motif pembelian. Kemudian membuat lima keputusan 

utama dalam membuat program advertising yang disebut 5M : mission (misi), money 

(uang), message (pesan), media (media), measurement (pengukuran). (Kotler,2006:659) 

Advertising yang dilakukan oleh perusahaan harus mampu menyadarkan 

konsumen akan produk perusahaan serta mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
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Kegiatan advertising merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan agar menumbuhkan rasa kesadaran akan merek tersebut dibenak 

konsumen sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Menurut Terence A.Shimp (2003:11) mengemukakan bahwa brand awareness 

merupakan kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika 

mereka sedang memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa mudahnya nama 

tersebut dimunculkan. 

Realitas tersebut pada tatanan aktivitas bisnis telah merubah paradigma aspek 

pemasaran yang menjadi tolak ukur saat ini tidak hanya 3 C (Corporates, Competitors, 

Customers), tetapi terdapat satu aspek yang secara signifikan harus diperhitungkan yaitu 

perubahan (Changes). Dengan terjadinya perubahan maka strategi pemasaran tidak hanya 

berdasarkan pada konsep pemasaran secara konvensional saja tetapi harus bersifat 

fleksibilitas, serta visibilitas pada strategi pemasaran yang dilakukan pelaku bisnis 

dengan mempertimbangkan setiap realitas yang terjadi, maupun fenomena mendatang. 

Seiring perkembangan tersebut masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan 

dalam mengkonsumsi kebutuhannya sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi dan 

informasi, perkembangan industri semakin tinggi dan kompleks. Salah satu industri yang 

mengalami perkembangan cukup pesat adalah jenis industri makanan dan minuman. 

Pemasaran produk kecap yang ada di Indonesia telah berlangsung lama, 

mengingat industri ini sarat akan pemain, sehingga pangsa pasar dari kategori produk 

kecap ini masih saling berebut untuk mendapatkan pasar yang lebih luas oleh para 

pemasar produk kecap. Persaingan kecap mengalami tingkat persaingan yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. 

Saat ini pangsa pasar kecap diambil oleh kecap ABC dan Bango, hal ini 

menunjukan bahwa kecap Indofood tidak begitu dikenal di masyarakat. Hal ini 

mengakibatkan market share kecap Indofood menurun. 

Penurunan pembelian kecap Indofood secara umum dapat digambarkan melalui 

market share (pangsa pasar) kecap Indofood pada tabel 1.2 berikut ini: 
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TABEL 1.2 

MARKET SHARE KECAP Indofood 

Tahun Persentase 

2007 27% 

2008 25% 

2009 23% 

                 Sumber : www.ciptapangan.com dan Swa.co.id 
 

Menurut tabel 1.2 di atas dalam kurun waktu selama 3 tahun market share kecap 

Indofood terus menerus mengalami penurunan, pada tahun 2007 market share kecap 

Indofood sebesar 27%, lalu pada tahun 2008 turun menjadi 25%, dan pada tahun 2009 

turun menjadi 23%  hal ini dikarenakan kurang sadarnya penduduk Indonesia terhadap  

Kecap Indofood dan kurangnya advertising yang dilakukan. 

 
TABEL 1.3 

Top of Mind Kecap Indofood 
 

2002 2003   2004 2005 2006 

4.60% 3.20% 2.20% 2.40% 2.00% 
Sumber: Marketing Edisi Khusus / I/ 2007 

  

 Top OF Mind Awareness adalah tingkatan tertinggi dalam piramida 

brand awareness yang menggambarkan sampai sejauh mana tingkat ingatan konsumen 

terhadap merek suatu produk. Tabel 1.3 di atas menggambarkan bahwa awareness (Top 

Of Mind/TOM Ad) kecap Indofood terus menurun dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan 

jangkauan untuk menembus aware konsumen masih kecil dengan jarangnya promosi 

yang dilakukan terhadap produk kecap indofood, Melihat hal ini, perusahaan harus bisa 

menjaga dan meningkatkan kosistensi produknya di dalam persaingan industri, oleh 

karena itu perusahaanperusahaan harus melakukan strategi-strategi pemasaran yang dapat 

meningkatkan penjualan dan menjaga konsistensi produknya. Guna mempertahankan 

posisinya sebagai produsen makanan olahan terkemuka di Indonesia, manajemen 

menetapkan strategi antara lain sebagai berikut: 

a. Menjaga dan meningkatkan kualitas merek 

b. Inovasi produk 

c. Program iklan dan promosi 

d. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan 
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e. Memperluas dan memperdalam jangkauan distribusi 

 

 Dilihat dari manajemen strategi yang diciptakan oleh PT.Indofood bahwa 

program iklan atau promosi menjadi urutan nomer tiga dan diharapkan strategi tersebut 

dapat menembus pangsa pasar yang ada. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan Kecap Indofood dalam promosi adalah 

advertising. Untuk mengkomunikasikan diferensiasi produk baru dari kecap Indofood 

dibutuhkan promosi berupa advertising di berbagai media. Karena bila kecap Indofood 

melakukan diferensiasi produk baru namun tidak dapat mengkomunikasikan dengan baik 

kepada konsumen, maka produk baru tersebut akan sulit untuk dijual.  Oleh karena itu 

dibutuhkan promosi berupa advertising untuk membantu memperkenalkan produk baru 

kecap Indofood kepada konsumen.  

Hasil uji coba penelitian terhadap 30 orang konsumen Kecap Indofood, 

terbukti bahwa Advertising yang dilakukan pada tahun terakhir ini masih kurang 

di media cetak maupun elektronik. Rendahnya intensitas Advertising  yang 

dirasakan oleh konsumen tersebut dapat menyebabkan penjualan kecap tidak 

meningkat bahkan menurun. Namun, keputusan perusahaan secara strategis 

dengan melakukan promosi yang tidak begitu agresif terhadap produk ini dapat 

membuahkan suatu hipotesis bahwa penjualan kecap indofood sudah berada pada 

fase maturity. Pada fase ini masyarakat sudah cukup mengenal produk dengan 

baik dan tidak begitu memerlukan promosi seperti pada fase introduction dan fase 

growth. Selain itu juga dapat ditarik suatu hipotesis bahwa Advertising tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian yang berdampak 

juga terhadap penjualan.  

 Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan 

Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap 

Indofood (Survei Ibu-Ibu Kelurahan Turangga-Bandung)” 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan 

permasalahan yang dihadapi oleh PT.Indofood Sukses Makmur adalah rendahnya 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen kecap untuk membeli kecap 
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Indofood. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pembelian kecap Indofood, 

salah satunya adalah brand awareness. Turunnya brand awareness kecap Indofood 

dibandingkan kecap ABC dan kecap Bango, merupakan salah satu penyebab konsumen 

memutuskan untuk tidak membeli kecap Indofood.  

Salah satu hal yang membuat brand awareness kecap Indofood menjadi turun 

adalah akibat kurang maksimalnya kecap Indofood dalam melakukan kegiatan promosi 

terutama advertising. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan brand awareness dan 

mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk membeli kecap Indofood, diduga 

advertising adalah strategi promosi yang digunakan kecap Indofood untuk mengatasi 

permasalahan tersebut 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap advertising kecap Indofood. 

2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap brand awareness kecap Indofood. 

3. Seberapa besar pengaruh advertising terhadap brand awareness kecap Indofood. 

4. Seberapa besar pengaruh advertising terhadap keputusan pembelian kecap 

Indofood. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sebagai bahan yang 

diperlukan untuk diolah dan dianalisis dalam penyusunan skripsi yang akan diajukan 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Bisnis 

dan Manajemen, Jurusan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tanggapan konsumen terhadap advertising kecap Indofood. 

2. Mengetahui tanggapan konsumen terhadap brand awareness kecap Indofood. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh advertising terhadap brand awareness 

kecap Indofood. 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh advertising terhadap keputusan pembelian 

kecap Indofood. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Ilmiah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas salah satu kajian ilmu 

pemasaran yakni promosi, khususnya adverising yang meliputi televisi, radio, 

dan majalah dalam kaitannya dengan brand awareness serta dampaknya terhadap 

keputusan pembelian produk. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT.Indofood Sukses 

Makmur Indonesia dalam menggunakan advertising sebagai upaya untuk 

meningkatkan brand awareness serta keputusan pembelian konsumen dalam 

membeli kecap Indofood. 

3. Bagi akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasanah ilmu dan pengetahuan 

bagi para mahasiswa. Sekaligus sebagai bahan referensi penelitian kualitas jasa 

dan kepuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang beredar di pasar 

atau masyarakat. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Di dalam persaingan yang ketat, suatu perusahaan sangan membutuhkan aktivitas 

pemasaran dalam menunjang penjualan produk yang dihasilkannya. Aktivitas ini 

tidak hanya sekedar menjual saja, namun meliputi aktivitas perencanaan, penetapan 

harga, promosi, dan proses yang dapat memuaskan konsumen. 

Aktivitas promosi yang dilakukan perusahaan dimaksudkan untuk dapat 

mendorong terjadinya transaksi penjualan dengan pelanggan potensial, dengan demikian 

perusahaan dapat menginformasikan bahwa produk yang ditawarkan perusahaan lebih 

baik dibandingkan produk perusahaan sejenis. Sedangkan menurut Kotler (2005:658) 

mendefinisikan “advertising adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau 

jasa secara non-personal yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran” 

Dalam membuat program advertising, manajer pemasaran harus memulai dengan 

mengidentifikasi sasaran dan motif pembelian. Kemudian membuat lima keputusan 

utama dalam membuat program advertising yang disebut 5M : mission (misi), money 

(uang), message (pesan), media (media), measurement (pengukuran). (Kotler,2006:659) 

Advertising yang dilakukan oleh perusahaan harus mampu menyadarkan 

konsumen akan produk perusahaan serta mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 



 7

Kegiatan advertising merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan agar menumbuhkan rasa kesadaran akan merek tersebut dibenak 

konsumen sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Menurut Terence A.Shimp (2003:11) mengemukakan bahwa brand awareness 

merupakan kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika 

mereka sedang memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa mudahnya nama 

tersebut dimunculkan. 

Menurut Kotler (2002:204) ada beberapa tahapan dalam proses keputusan 

pembelian diantaranya: 

    

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pengenalan masalah 

dimulai ketika pembeli mengenal kebutuhannya. Pada tahap penvarian 

informasi,konsumen tergerak dan akan berusaha untuk mencari informasi mengenai 

barang atau jasa yang dibutuhkannya. Pada tahap evaluasi alternative, konsumen 

memproses informasi mengenai merek yang bersaingan dan membuat pertimbangan, 

mereka membanding-bandingkan merek dalam kelompok polihan. Pada tahap proses 

keputusan, konsumen melakukan aktivitas membeli, dalam tahap ini terdapat dua 

faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor pertama yaitu sikap 

atau pendirian orang lain, misalnya teman dekat memberitahukan salah satu merek 

yang digunakannya. Faktor lain adalah situasi yang tidak dapat diantisipasi seperti 

pendapatan keluarga, harga, atau manfaat produk/jasa yang diharapkan. Proses 

terakhir yaitu perilak setelah membeli, dalam hal ini kita melihat kepuasan setelah 

membeli dan tindakan yang dapat mempengaruhi perilaku selanjutnya yaitu past 

purchase action, misalnya bila konsumen meras puas akan jasa yang dibelinya, ia 

akan memberitahu teman-temannya akan keunggulan jasa tersebut. 

Untuk dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan membeli, 

maka diperlukan suatu upaya dari perusahaan agar produknya dapat sampai ke 

konsumen, salah satu upayanya yaitu dengan advertising yang menarik sehingga 

membut konsumen sadar akan merek tersebut (brandawerness) dan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pembelian produk. 

Pengenalan 
masalah 

Pencarian 
informasi 

Evaluasi 
alternatif 

Keputusan 
pembelian 

Perilaku 
pasca 
pembelian 



 8

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

“Terdapat pengaruh positif Advertising dan Brandawerness terhadap keputusan 

pembelian kecap Indofood”. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Advertising berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness 

2. Advertising berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

3. Brand awareness berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

Dengan asumsi bahwa aspek-aspek pemasaran lainnya yang mempengruhi kepuasan 

konsumen dianggap tetap (ceteris paribus) 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Nazir (2003;54) metode deskriptif adalah 

suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun sekelompok manusia, suatu peristiwa pada masa 

sekarang. Sedangkan metode verifikatif menurut Nazir (2003;54) yaitu metode yang 

mencari korelasi atau hubungan kausal (menyatakan apakah hubungan atau terhadap 

objek yang diteliti). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat gambaran 

secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, hubungan antar 

fenomena yang sedang diselidiki serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu 

masalah yang ingin dipecahkan. 

 

1.8 Alat Analisis 

Untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai advertising terhadap 

pembentukan brand awareness serta dampaknya pada keputusan pembelian,  peneliti 

menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna kecap Indofood. Data yang 
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diperoleh di lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik dengan bantuan 

software komputer (program SPSS 13.0) hal ini untuk memudahkan dalam perhitungan. 

Analisis Korelasi 

Setelah data yang terkumpul berhasil diubah menjadi data interval, maka langkah 

selanjutnya adalah menghitungnya dengan menggunakan analisis korelasi yang bertujuan 

mencari hubungan antara ketiga variabel yang diteliti. 

Hubungan dua variabel terdiri dari dua macam yaitu hubungan yang positif dan 

hubungan yang negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan 

(penurunan) X pada umumnya diikuti oleh kenaikan (penurunan) Y. Ukuran yang dipakai 

untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara X dan Y disebut koefisien korelasi 

(r). Nilai koefisien korelasi paling sedikit –1 dan paling besar 1 (-1≤ r ≤  1), artinya jika: 

r = 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif (mendekati 1, hubungan  sangat 
kuat dan positif) 

r = -1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif (mendekati –1, hubungan 
sangat kuat dan negatif) 

r = 0, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan 
 

Penentuan koefisien korelasi (r) dalam penelitian ini menggunakan koefisien 

korelasi Pearson (Pearson’s product Moment Coefficient of Correlation). Dalam hal ini 

ryxi adalah korelasi antara variabel Xi dan Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

( )( )

( )
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Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan dan arah hubungan linier dari dua veriabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi 

apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik 

dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. 


