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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan data yang dirilis Bank Mandiri (2013), populasi masyarakat 

Indonesia yang tergolong dalam middle class income semakin bertambah banyak. 

Kriteria masyarakat middle class income adalah mereka yang mengeluarkan $2 

hingga $20 per hari menurut Asian Development Bank dalam data yang dijabarkan 

Bank Negara Indonesia (2012). 

 Bank Mandiri (2013) menambahkan, adanya peningkatan daya beli 

masyarakat menjadi pemicu utama pertumbuhan permintaan industri makanan dan 

minuman olahan. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) 

menyatakan nilai penjualan industri ini pada 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 

10% mencapai angka Rp 770 triliun. 

 Jenis dan variasi produk dalam industri makanan sendiri sebenarnya 

sangat beragam, tetapi perubahan pola hidup yang menuntut kepraktisan 

menyebabkan produk dengan aspek healthy, convenience, dan lifestyle food lah 

yang semakin dicari. Didukung kebutuhan tersebut, konsumsi baked breads, 

pastries, dan cakes (baked goods) terus meningkat. Bank Mandiri (2013) 

mengestimasikan perolehan pasar baked goods di Indonesia mencapai Rp 18,8 

triliun pada 2012. 
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Gambar 1.1 Nilai Penjualan Makanan dan Minuman 2007-2013 
Sumber: Bank Mandiri (2012) 

 

 Dengan informasi yang diperoleh, peneliti melihat besarnya peluang usaha 

untuk menjual produk baked goods di Indonesia. Mengangkat konsep online shop 

dengan sistem pre-order periodik, peneliti mendirikan usaha baked goods yang 

bernama The Macarons pada 1 April 2012. Peneliti memilih macaron, cookie 

khas Perancis sebagai produk utama sebab memenuhi aspek yang sedang dicari 

masyarakat, selain itu disediakan juga jasa customize sebagai diferensiasi dari 

perusahaan sejenis.  

 Prospek usaha ini memang atraktif, tetapi juga memiliki kesulitannya 

sendiri. Pelaku usaha dihadapkan pada intensitas persaingan yang kompetitif 

sehingga sulit untuk menjangkau perhatian konsumen. “Terlalu banyak 

kompetitor yang menjual produk atau jasa yang sejenis dengan harga yang sejenis. 

Pasar sangat kelaparan akan sesuatu yang berbeda.” (Morgan, 2012:43) 
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 Pengertian brand awareness menurut Aaker dalam Octavianti (2012:184) 

merupakan “kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi kembali suatu merek 

sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Konsumen akan lebih 

mempertimbangkan produk dengan brand awareness yang kuat dengan asumsi 

terhindar dari risiko pemakaian.” Definisi tersebut menjelaskan bahwa tanpa 

penyampaian merek yang baik, kecil kemungkinan untuk menjadi pilihan 

konsumen. 

 Begitu pula yang dialami The Macarons, penjualan The Macarons 

memang bertumbuh positif dan memperoleh banyak penawaran B2B. Namun, The 

Macarons belum memiliki brand awareness yang baik, tercermin dari pendapat 

konsumen ketika diisyaratkan mengenai “bakery mewah”. The Macarons belum 

memiliki brand recognition yang sesuai dengan atribut yang dimiliki. 

Tabel 1.1 

Tabel Hasil Survey Instrumen Penelitian 

No. Nama The Macarons 

sebagai “bakery 

mewah” 

Kriteria mewah dan dapat memberikan 

prestige bagi konsumen 

Bakerzin 

sebagai “bakery 

mewah” 

1 JS X Produk dan branding eksklusif.  

2 IT X Brand baik, presentasi cantik, bahan 

berkualitas, kemasan baik. 

 

3 CD X Branding baik, kemasan eksklusif, foto 

bagus, outlet bagus. 

 

4 KC X Outlet terlihat mewah, penampilan dan 

penyajian rapi dan bagus. 

X 

5 JJ X Suasana outlet bersih dan sinergis dengan 

tema, perlengkapan berkualitas. 

 

6 RS X Mahal, outlet bagus, eksistensi social 

media baik, kemasan bagus dan rapi. 

 

7 RL X Kemasan mewah, desain baik, penyajian 

menggiurkan. 

 

8 DL X Rasa, tekstur, penyajian, logo, outlet 

menarik, pemasaran harus baik. 

X 

Sumber: Lampiran G 
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 The Macarons berusaha mengedepankan kualitas produk dengan 

penggunaan bahan impor dan menjaga timeframe distribusi. The Macarons telah 

mencoba mengedukasikan keunggulan tersebut dengan pemberian sample serta 

komunikasi secara verbal. Selain itu The Macarons juga selalu menekankan hal 

tersebut via social media hingga via pameran sekalipun. Upaya tersebut ternyata 

belum sesuai dengan ekspektasi peneliti, konsumen tetap lebih memilih merek-

merek besar. Peneliti semakin yakin telah melakukan under-positioning atau 

pemahaman konsumen masih sempit terhadap merek The Macarons. 

 Dalam bukunya, Brands Against the Machine, Morgan (2012:9-10) 

menyatakan bahwa para ahli cenderung menyatakan agar membiarkan target pasar 

yang mendefinisikan merek. Menurutnya, pemikiran tersebut justru akan 

berbahaya bagi pelaku usaha karena mereka dapat membatasi kapabilitas sebuah 

merek ke dalam kategori yang tidak diinginkan. Merek yang baik diilustrasikan 

seperti menciptakan sebuah budaya kepada masyarakat penggemarnya, dan pelaku 

usaha berusaha memberikan nilai untuk diterima oleh mereka. Dengan demikian, 

masyarakat akan mendukung dan membeli dari merek tersebut. 

 Perusahaan, dalam meningkatkan brand awareness dapat memanfaatkan 

berbagai macam strategi, salah satunya adalah melalui brand repositioning. 

Berangkat dari masalah tersebut, peneliti memahami bahwa demi menjadi pilihan 

konsumen dan mempertahankan kelangsungan usaha diperlukan adanya 

perubahan.  Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari informasi tentang strategi 

brand repositioning yang dapat meningkatkan brand awareness melalui kegiatan 

wawancara semi terstruktur.  
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi brand repositioning yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan brand awareness The Macarons?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

memahami strategi brand repositioning yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan brand awareness The Macarons guna meningkatkan kinerja dan 

kelangsungan usaha The Macarons. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi baik untuk 

kepentingan karya ilmiah maupun penelitian sejenis yang akan datang. 

Kontribusi dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai salah satu media 

untuk memahami kepentingan sebuah merek di mata sekaligus sebagai 

acuan dalam merancang sebuah merek yang efektif. Dalam penelitian ini, 

pemahaman tersebut dikaitkan dengan strategi brand repositioning yang 

dapat digunakan dalam meningkatkan brand awareness sebuah produk. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi pelaku usaha 

 Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki performa usaha, terutama pada aspek brand awareness dan 

strategi brand repositioning pada produk baked goods dalam perihal 

mempertahankan kelangsungan usaha. 

2. Bagi peneliti 

 Untuk mengetahui bagaimana strategi brand repositioning yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan dampaknya 

terhadap kelangsungan usaha melalui realita yang terjadi di lapangan. 

3. Bagi peneliti lain 

 Sebagai acuan sekaligus perbandingan pengalaman untuk 

penelitian lebih lanjut pada aspek brand awareness dan strategi brand 

repositioning terhadap perilaku konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


