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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1  Latar Belakang  

 Pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. Pesatnya dunia usaha kuliner saat ini tidak terlepas 

dari munculnya berbagai ide kreatif dan inovatif dari para pengusaha untuk 

mengembangkan produk-produknya. Berbagai ide kreatif dan inovatif ini 

dikembangkan untuk mampu bersaing dan menarik perhatian konsumen 

 Gambar 1.1 Nilai Penjualan Produk makanan dan minuman 2008-2015 (rupiah)  
Sumber : Mandiri,2013 

  Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 menjelaskan nilai penjualan produk 

makanan dan minuman pada tahun 2008 hingga 2015 meningkat. Menurut gambar 

1.1 terlihat bahwa nilai penjualan makanan dan minuman meningkat setiap 

tahunnya sebesar 50 triliun rupiah dari tahun 2008 hingga 2012 dan pada tahun 

2012 hingga 2015 nilai penjualan produk makanan dan minuman meningkat 

menjadi 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan dari tahun 2008 

hingga 2012 sebesar 0,1% kemudian di tahun 2012 hingga 2015 sebesar 0.14%. 
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Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa bisnis makanan dan minuman ini 

masih memiliki peluang yang sangat besar.  

 Perusahaan Flava latte adalah salah satu Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang didirikan pada tahun 2015. Flava latte merupakan produk minuman 

latte berperasa dalam kemasan sachet yang memiliki dua varian rasa yaitu green 

tea latte dan taro latte. Tren perusahaan Flava latte secara umum mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun walaupun penjualan yang terjadi masih cenderung 

fluktuatif dan belum memenuhi target. Berikut ini adalah data perusahaan Flava 

latte: 

Gambar 1.2 Grafik Pendapatan Flava Latte (Rupiah)  
Sumber : Data Internal 

Gambar 1.2 merupakan data perusahaan Flava latte dari bulan December 

2015 sampai dengan Mei 2016. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa trend 

penjualan Flava latte mengalami peningkatan drastis pada bulan febuari 2016 

karena adanya pembelian produk dalam jumlah besar oleh konsumen. Pada bulan 

maret 2016 mengalami penurunan sebanyak Rp 1.000.000 dari bulan sebelumnya 

dan mengalami peningkatan kembali pada bulan April 2016 dan selanjutnya mulai 

stabil di bulan Mei 2016. Melihat penjualan yang masih fluktuatif, maka perusahaan 
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ingin berupaya untuk lebih mengoptimalkan penjualan. Berikut ini merupakan tabel 

kegiatan Flava latte selama periode Febuari 2016 higga Mei 2016.  

Tabel 1.1 Bazaar dan pameran yang telah diikuti oleh Flava latte 

PERIODE WAKTU KEGIATAN KETERANGAN HASIL 

25 Febuari 2016 

 
Wosca di Dyandra 

Convention Hall 

 

- Penjualan produk 

- Pembagian brosur 

- Pembagian tester 

- Pembagian kartu 

nama 

 

- Penjualan banyak, 

- Pengambilan tester 

banyak, 

- Pengambilan brosur 

sedikit. 

3 maret 2016 

 
Pameran 

Universitas Ciputra 

Psychology di 

Spazio 

 

- Penjualan produk 

- Pembagian brosur 

- Pembagian tester 

- Pembagian kartu 

nama 

 

- Penjualan sedikit, 

- Pengambilan brosur 

sedikit, 

- Pengambilan tester 

sedikit. 

1 mei 2016 

 
Earthquake di 

Ciputra World 

 

- Penjualan produk 

- Pembagian brosur 

- Pembagian tester 

- Pembagian kartu 

nama 

 

- Penjualan sedikit, 

- Banyak yang hanya 

mengambil tester dan 

brosur. 

Sumber : data internal Flava latte 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Flava latte telah melakukan berbagai macam 

kegiatan khususnya kegiatan pameran. Dapat dilihat pada tanggal 25 Febuari 2016 

Flava latte melakukan pameran di acara Wosca bertempat di Dyandra Convention 

Hall dengan hasil penjualan yang cukup memuaskan karena bersamaan dengan 

event besar dan konsumen membeli dalam jumlah banyak. Selanjutnya Flava latte 

melakukan pameran pada tanggal 3 Maret 2016 yang di selenggarakan oleh 

Universitas Ciputra dari jurusan Psikologi yang berlokasi di Spazio dengan hasil 

penjualan yang kurang memuaskan dikarenakan sepinya pengunjung yang datang 

ke bazaar tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2016 Flava latte mengikuti 

pameran dengan judul ‘Earthquake’ yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen 

Petra di Ciputra World dengan hasil penjualan yang sedikit karena kurangnya minat 

masyarakat untuk mendatangi bazaar tersebut. 
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Flava latte sebagai perusahaan baru, terus berupaya memberikan yang 

terbaik bagi konsumen dengan memberikan inovasi dalam rasa dan juga 

menggunakan bahan dasar yang berkualitas. Flava latte telah melakukan strategi 

brand awareness seperti mengikuti beberapa pameran dan bazaar, juga 

menggunakan media sebagai sarana untuk memasarkan produk seperti media sosial 

Instagram, Facebook Page, serta menggunakan media komunikasi online seperti 

LINE@, BBM, Facebook Messenger. Flava latte juga memiliki slogan untuk 

melakukan strategi brand awareness. Hal tersebut ternyata belum mampu membuat 

Flava latte memenuhi target penjualan dikarenakan konsumen lebih memilih 

produk serupa dengan brand yang sudah cukup terkenal.  

Salah satu hal yang masih menjadi tantangan bagi Flava latte dalam 

mencapai target penjualan adalah karena masyarakat belum mengenal brand dari 

produk Flava latte itu sendiri. Masyarakat selama ini masih belum menyadari 

keberadaan brand produk Flava latte, sehingga hal tersebut menjadi salah satu 

faktor yang menghambat pertumbuhan perusahaan. Peneliti telah melakukan survei 

awal terhadap masyarakat seperti yang terlihat pada gambar 1.3 berikut: 

Gambar 1.3 Hasil survei pengetahuan tentang produk Flava 

Sumber : data diolah 
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Gambar 1.3 merupakan hasil survei terhadap responden terkait produk Flava 

latte. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 61% dari 105 responden belum 

mengetahui tentang keberadaan produk Flava latte. Berdasarkan hasil survei 

tersebut terbukti masyarakat belum memiliki brand awareness terhadap Flava latte. 

Tanpa adanya brand awareness yang terjadi, maka tidak ada pula efek 

komunikasi yang terjadi pada produk. Bagi konsumen untuk membeli sebuah 

produk baru yang pertama kali mereka dengar adalah harus dibuat sadar terlebih 

dahulu akan produk baru tersebut.. Sikap brand tidak dapat dibentuk, dan niat untuk 

membeli tidak dapat terjadi kecuali brand awareness telah terjadi (Rossiter dalam 

Kumar, 2014). Menurut Gustafson dalam Purwanto, et al. (2014) preferensi 

konsumen terhadap brand terbentuk karena brand awareness mengacu pada 

seberapa besar kesadaran konsumen terhadap merek dan produk. Berdasarkan data 

yang telah dijelaskan sebelumnya, menyatakan bahwa banyak masyarakat yang 

belum menyadari adanya brand Flava latte. Menurut penjelasan Aaker dalam 

Gunawan (2014) Flava latte berada pada tahap unaware brand yang merupakan 

tingkat konsumen yang paling rendah dalam piramida brand awareness, dimana 

konsumen tidak menyadari akan keberadaan suatu brand. Hal ini mendasari peneliti 

ingin meneliti tentang brand awareness terhadap produk Flava latte. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengambil judul Strategi Peningkatan Brand 

Awareness terhadap Produk Flava latte. 
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1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana strategi untuk meningkatkan brand awareness terhadap produk Flava 

latte?”  

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi dalam meningkatkan 

brand awareness terhadap produk Flava latte.  

1.4  Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

 1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

ilmu manajemen pemasaran khususnya terkait dengan brand untuk 

memaksimalkan penjualan produk. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

strategi brand awareness yang sesuai pada bisnis Flava latte dan sebagai 

masukan yang berguna serta dapat lebih mengenalkan brand Flava latte 

kepada masyarakat luas dalam penjualan produk Flava latte dan bisnis 

sejenis. 


