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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemasaran saat ini terus berkembang dan menuntut setiap produsen untuk 

menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Semakin 

banyaknya jenis produk yang ditawarkan membuat produsen harus menghadapi 

persaingan merek produk yang ketat dan harus menentapkan strategi pemasaran 

semenarik mungkin agar mendapatkan perhatian dari konsumen. Konsumen 

mengenal produk dari merek, dan pengetahuan konsumen mengenai merek akan 

turut serta mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap suatu produk.  

Produsen akan kesulitan untuk melakukan penetrasi pasar apabila produk yang 

di tawarkan tidak memiliki pengakuan atau informasi terkait merek kurang melekat 

kuat dibenak konsumen. Ada dua komponen yang dapat diterapkan untuk 

membangun pengetahuan merek yang kuat yaitu kesadaran akan merek (brand 

awareness) dan citra merek (brand image). Aaker dalam Rangkuti (2002:39) 

mendefinisikan Kesadaran merek (brand awareness) sebagai kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali, bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Sedangkan citra merek (brand 

image) menurut Kotler (2006:266) adalah penglihatan dan kepercayaan yang 

terpendam di benak konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan 

konsumen. Brand awareness  berpengaruh terhadap pembentukan dan kekuatan 
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asosiasi yang membentuk Brand Image. Konsumen yang mengenal merek kemudian 

akan percaya terhadap produk dari merek tersebut yang kemudian akan 

mempengaruhi keputusan dalam membeli. (Kotler dan Keller. 2009 dalam Naibaho, 

Demita, 2016).  

Kesehatan dan kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang penting bagi 

kehidupan manusia, banyak cara yang dilakukan untuk dapat hidup sehat yaitu 

dengan pola makan yang teratur dan bergizi serta olahraga dan istirahat yang cukup. 

Untuk mengatur kecukupan gizi harian tubuh, dapat dimulai dengan mengawali 

sarapan dipagi hari sebelum beraktifitas, sarapan yang dikonsumsi juga harus bergizi 

dan tidak berlebihan. Namun saat ini banyak masyarakat yang mengabaikan 

kebiasaan sarapan pagi sebelum memulai aktivitas. Seperti yang dilansir dari 

kompas.com yang menyatakan bahwa sekarang banyak orang dewasa dan anak-anak 

mengabaikan sarapan pagi, padahal sarapan pagi penting karena tidak hanya sebagai 

bekal energi untuk beraktivitas, membantu meningkatkan konsentrasi dan juga 

sebagai pemenuh gizi harian yang dibutuhkan oleh tubuh.  

Berdasarkan hasil survey analisis data konsumsi pangan dari riset kesehatan 

dasar pada tahun 2010 yang disampaikan oleh pakar gizi Prof. Ali Khomsan 

menunjukkan bahwa 17% orang dewasa tidak sarapan dan 13% tidak sarapan setiap 

hari, 26,1% anak Indonesia hanya mengkonsumsi minuman baik air putih, teh  atau 

susu selama sarapan dan selain itu 44,6% anak Indonesia mengkonsumsi sarapan 

kualitas rendah atau hanya sebesar 15% dari kebutuhan kalori harian dan dibawah 

1% saja yang mengkonsumsi sarapan sehat dan lengkap. Para ahli kesehatan 
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menyarankan agar masyarakat dapat melakukan sarapan pagi yang bergizi cukup dan 

tidak berlebihan (karbohidrat), apabila waktu yang dimiliki terbatas, kita bisa 

menyiapkan makanan sederhana tapi mengandung gizi yang tinggi, seperti sereal 

dilengkapi susu atau roti gandum dengan isian protein seperti telur. 

(Dikutip dari : http://lifestyle.kompas.com)  

Saat ini produk sereal sarapan menjadi salah satu produk pilihan konsumen 

untuk sarapan pagi, disamping waktu yang terbatas untuk mengolah makanan. 

Produk sereal sarapan diproduksi dengan komposisi bahan yang mengandung serat 

dan gizi yang cukup yang diperlukan oleh tubuh dan waktu pembuatan yang singkat 

sehingga lebih efisien. Salah satu merek produk sereal sarapan yang banyak ditemui 

di pasaran adalah merek Energen. Energen merupakan salah satu merek produk dari 

PT.Mayora Indah Tbk. Energen merupakan makanan dan minuman bergizi yang 

praktis dan dapat dikonsumsi untuk menggantikan sarapan. Waktu yang diperlukan 

untuk mengolah Energen juga praktis dan cepat, hanya dengan diseduh air panas, 

sehingga mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi Energen dimanapun dan 

kapanpun, dengan kandungan gizi yang baik untuk mendukung tubuh beraktifitas. 

Karena kepraktisannya, Energen menjadi salah satu produk sereal pilihan masyarakat 

dan menjadi TOP Brand Produk Sereal Sarapan dibandingkan dengan produk sereal 

yang lainnya. 

Dikota-kota besar dan berkembang termasuk Semarang, dengan Laju 

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2016 yang tercatat naik menjadi 5,8 

membuat Semarang menjadi penyangga utama laju pertumbuhan ekonomi di Jawa 

http://lifestyle.kompas.com/
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Tegah. Karena investasi yang berkembang, potensi ekonomi yang baik serta akses 

yang mudah dijangkau membuat Semarang menjadi salah satu kota bisnis yang 

cukup baik untuk berinvestasi. Dengan berkembangnya investasi di Semarang, 

tentunya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tercatat 

total jumlah penduduk dikota Semarang pada desember 2016 yaitu 1,648,279 juta 

jiwa (dikutip dari  www.dispendukcapil.semarangkota.go.id).  Karena jumlah 

Penduduk yang padat serta aktifitas pekerjaan yang cukup banyak membuat banyak 

orang tidak memiliki waktu yang cukup  dan akhirnya mengesampingkan aktifitas 

sarapan, Karena perilaku untuk melakukan sarapan pagi di Indonesia masih cukup 

rendah dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya sarapan masih minim, 

diperlukan kampanye dan penyuluhan lebih lanjut mengenai sarapan pagi di 

masyarakat. Ini menjadi salah satu peluang bagi PT.Mayora Indah sebagai produsen 

Energen untuk turut membantu memunculkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya sarapan pagi sebelum jam 9 bagi keluarga sebelum memulai aktivitas dan 

memunculkan citra Energen agar dapat menjadi bagian di benak konsumen dengan  

melalui iklan media dan program sosial di lingkungan masyarakat. Beberapa promosi 

melalui program sosial  dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada ibu-ibu 

rumah tangga yang menjadi penentu dalam memilih produk yang akan digunakan di 

dalam rumah, wanita dan pria pekerja serta para remaja dan anak-anak yang ada di 

sekolah. Berikut adalah beberapa contoh dari promosi Energen. 

http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/
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Gambar 1.1 Aksi Sarapan Sehat Bersama Energen di Berbagai Kota Besar 

Indonesia 

Sumber: www.energen.co.id  dan www.mayoraindah.co.id 

  

 

Gambar 1.2 Promosi Iklan Energen di berbagai Media 

Sumber: www.energen.co.id 

Merek Energen ditargetkan untuk menjadi pemimpin pasar dalam kategori sereal 

mix dan berdasarkan data Nielsen Retail  Audit YTD pada September 2011 pangsa 

http://www.energen.co.id/
http://www.mayoraindah.co.id/
http://www.energen.co.id/
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pasar energen mencapai 93 % (Sumber : www.mayoraindah.co.id). Dalam kategori 

produk sereal sarapan yang ada di pasar Indonesia, produk Energen saat ini menjadi 

market leader, namun demikian Energen juga memiliki beberapa pesaing yang 

menawarkan produk yang beragam variasi seperti merek Koko Crunch, Milo, 

Ceremix, Quaker Oats, Nestle dan Dancow.  

Berikut adalah data Top Brand Index kategori produk Sereal Sarapan yang ada di 

Indonesia. 

Tabel 1.1 TBI Merek Produk Sereal Sarapan Tahun 2012-2016 

Nama 

Produk 

2012 2013 2014 2015 2016 

Energen 82.0% 78.22% 82.1% 74.9% 79.7% 

Koko Crunch 10.2% 12.95% 9.4% 14.1% 14.4% 

Milo Sereal 1.7% 3.012% 2.3% 3.9% 2.3% 

Ceremix 1.5% 1.3% 1.1% - - 

Quaker Oats 1.2% 1.41% - - - 

Nestle 1.0% - - - - 

Dancow 0.9% - - - - 

Sumber : www.topbrand-award.com 

http://www.mayoraindah.co.id/
http://www.topbrand-award.com/
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Dari data diatas dapat kita lihat bahwa 5 tahun terakhir merek Energen 

menempati posisi teratas, meskipun pada tahun 2015 dan 2016 persentasenya 

menurun dibandingkan tahun 2014. Namun Energen tetap menjadi market leader di 

pasar sereal sarapan. Selain itu kita dapat melihat bahwa Energen memiliki pangsa 

pasar diatas 50% dan di urutan kedua adalah Koko Crunch. Karena persentase 

pangsa pasar Energen yang lebih dari 50% , ini menunjukkan bahwa konsumen lebih 

memilih mengkonsumsi Energen dibanding produk sereal sarapan yang lainnya, dan 

terdapat keterkaitan dari pengenalan akan merek serta citra merek yang kemudian 

mempengaruhi keputusan dalam memilih produk Energen.  

Energen membutuhkan penelitian mendalam karena Energen telah dinilai 

memiliki brand awareness yang kuat dan mendapat kepercayaan konsumen, namun 

Energen tetap memiliki pesaing yang terus berusaha bersaing mendapat kesuksesan 

yang sama, maka dari itu produsen energen harus menjaga pangsa pasarnya dengan 

salah satu cara yakni mengembangkan citra merek yang kuat dan positif agar 

konsumen tetap memilih Energen. 

Setiap produk menawarkan manfaat lebih yang berbeda dari pesaingnya baik 

dari segi bahan yang digunakan serta manfaat yang terdapat di dalam produk 

sehingga konsumen memiliki banyak alternatif dan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan pembelian produk sereal sarapan. Dengan banyaknya jenis merek dari 

produk yang ditawarkan, produsen hendaknya memberikan informasi mengenai 

produknya secara jelas, menarik dan mudah di ingat. Untuk tetap menjadi market 

leader tentunya perusahaan perlu memperhatikan variabel-variabel yang 
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mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, sehingga asosiasi  merek Energen 

yang diharapkan oleh perusahaan dapat tertanam kuat dibenak konsumen. Konsumen 

akan lebih mengerti kenapa sarapan menjadi penting serta akan menyadari bahwa 

Energen merupakan salah satu alternatif sebagai makanan pengganti sarapan yang 

cocok sebelum memulai aktivitas, yang kemudian akan memunculkan citra positif 

terhadap produk Energen dan kedepannya akan memunculkan loyalitas terhadap 

merek.  

Salah satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran adalah promosi. 

Promosi menjadi hal yang penting di dalam pemasaran, karena berfungsi sebagai 

sarana perusahaan dalam memberikan informasi terkait merek dan produk, 

mempengaruhi dan memainkan afeksi dan kognisi para calon konsumen dan 

dirancang untuk menciptakan kesadaran (awareness), minat (interest), keinginan 

(desire) atau tindakan (action). Idealnya dalam melakukan promosi produsen harus 

mengembangkan pesan yang efektif yang dapat menarik perhatian (attention), 

mengembangkan ketertarikan (desire) dan menggerakkan tindakan (action) dan hal 

ini dapat menjadi salah satu cara yang ampuh untuk membangun kesadaran 

(awareness) terhadap suatu produk dan juga perusahaan. Tahapan ini biasa dikenal 

dengan model AIDA, dan tahapan dari AIDA dapat dilihat secara langsung oleh 

masyarakat baik melalui iklan ataupun promosi secara langsung. Tahapan AIDA 

dimulai dari Attention yaitu informasi mengenai produk ataupun promosi yang 

ditawarkan mendapatkan perhatian dari para calon konsumen. Kedua adalah Interest 

yakni informasi yang disampaikan mengenai produk atau media promosi yang 



9 
 

 

dilakukan dapat membuat calon konsumen tertarik dan memiliki keinginan untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Ketiga adalah Desire, informasi yang 

disampaikan atau media yang digunakan untuk promosi dapat menggerakkan rasa 

ingin dari calon konsumen untuk menikmati dan memiliki produk yang 

ditawarkan,dalam tahap ini tingkat emosional konsumen akan terpengaruh. Tahap 

yang keempat adalah Action yaitu informasi yang diberikan atau media promosi 

mampu menggerakkan afeksi dan kognisi calon konsumen untuk segera melalukan 

pembelian produk. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana 

pengaruh dari brand awareness dan brand image produk sereal sarapan Energen 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam memilih produk 

Energen untuk sarapan dengan melihat dari model AIDA. Penelitian ini menarik 

untuk diketahui karena dengan adanya pengetahuan mengenai suatu merek dan 

produk baik dari segi atribut, manfaat dan tanggapan konsumen terhadap produk 

tersebut dapat menjadi faktor dalam membentuk asosiasi terhadap suatu merek (citra 

atau kesan terhadap merek). 

Dari rangkaian latar belakang yang telah dijelaskan maka judul dari penelitian 

ini adalah “PENGARUH BRAND AWARENESS DAN BRAND IMAGE 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ENERGEN DIKOTA 

SEMARANG” 
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1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, berikut rumusan 

masalahnya, meliputi :  

1. Apakah Brand Awareness berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Energen dikota Semarang? 

2. Apakah Brand Image berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Energen dikota Semarang? 

3. Apakah Brand Awareness dan Brand Image berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Energen dikota Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Energen di kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Brand Image terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Energen di kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Energen di kota Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan 

bagi peneliti dan pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi produsen 

Energen agar mengetahui pengaruh dari kesadaran akan merek dan image 

dari merek Energen yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen 

sehingga kedepannya perusahaan dapat menggunakan strategi yang tepat. 

Selain itu manfaat dari penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan 

konsumen akan pentingnya tanggapan mereka mengenai pengenalan produk 

dan citra dari merek produk Energen yang dikonsumsi sebagai kunci 

perkembangan strategi dan keberlangsungan hidup produsen produk Energen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


