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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1      Latar Belakang 
 

Persaingan pasar yang semakin ketat secara tidak langsung akan 

mempengaruhi suatu perusahaan untuk mampu mencari, mengembangkan bahkan 

merebut pangsa pasar dari para pesaingnya. Selain mengandalkan produk yang 

dihasilkan para pemasar dengan segala macam perbedaan dan keunggulannya, salah 

satu modal untuk memenangkan persaingan adalah dengan menggunakan merek 

(Kotler dan Keller, 2009). Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat 

membuat pangsa pasar akan semakin meningkat. Pertumbuhan pasar yang tinggi ini 

pun mendorong adanya sektor-sektor industri baru untuk mendirikan usahanya 

(Ilmiyati, 2011). Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, maka 

produsen dituntut lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen 

terutama pada strategi untuk mempertahankan keunggulan bersaing. Secara tidak 

langsung semakin meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan permintaan 

konsumen terhadap kebutuhan hidupnya atas suatu produk akan meningkat pula. 

Untuk kedepannya, konsumen akan lebih melakukan tindakan pengeluaran uang 

yang selektif dalam melakukan pembelian. Seorang konsumen akan memilih 

produk atau merek tertentu berdasarkan kriteria yang berlaku pada dirinya yang 

merupakan bentukan dari pengaruh faktor lingkungan dan faktor individu (Kotler 

dan Keller, 2009). Dalam menentukan pilihan ini konsumen melewati fase serta 

proses tertentu dan akan memilih produk atau merek yang mempunyai kepuasan 

tertinggi menurutnya berdasarkan jangkauan ekonominya (Rakhman, 2013). Hal ini 

perlu diperhatikan oleh perusahaan agar perusahaan dapat lebih meningkatkan 

penjualan serta dapat mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dengan 

perusahaan pesaing lainnya. 

Merek merupakan sesuatu yang akan dengan mudah dikenali dari sebuah 

produk (Kotler dan Keller, 2009:260). Peranan merek dalam fenomena persaingan 

pemasaran yang terjadi saat ini menjadi sangat penting, karena perbedaan satu 

produk  dari  produk  lainnya  sangat  tergantung  pada  merek  yang  ditampilkan
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(Ilmiyati, 2011). Selain itu, merek yang telah dipatenkan dapat membuat produk 

tersebut menjadi lebih terlindungi dari upaya pemalsuan dan pembajakan. Merek 

diartikan sebagai sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau 

kombinasinya, yang dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasikan barang atau jasa 

dari beberapa produsen atau penjual serta membedakan suatu merek tersebut dengan 

para pesaingnya (Kotler dan Keller, 2009:258). Dengan semakin banyaknya pilihan 

suatu merek yang tersedia, produsen dihadapkan pada kenyataan dimana mereka 

harus mampu memberikan tampilan berbeda dibandingkan pesaing mereka. Kotler 

dan Keller (2009:260) menyatakan bahwa konsumen memandang sebuah merek 

sebagai sebuah bagian yang penting dari suatu produk dan pemberian merek dapat 

meningkatkan kekuatan nilai suatu produk. Merek memberikan kesempatan kepada 

produsen untuk menarik para konsumen yang menguntungkan dan loyal, merek 

yang kuat membantu terbentuknya citra perusahaan, sehingga produsen semakin 

mudah untuk berinovasi meluncurkan merek-merek baru yang mudah diterima oleh 

para konsumen. Membangun merek yang kuat tidak berbeda seperti membangun 

sebuah rumah. Untuk memperoleh bangunan rumah yang kuat, pasti akan 

memerlukan fondasi yang kuat. Begitu juga dengan membangun dan 

mengembangkan merek, maka tentu akan memerlukan fondasi yang kuat juga 

(Rangkuti, 2008:5). 

Semen bukanlah barang yang baru bagi konsumen. Semen merupakan bahan 

pokok untuk membangun rumah, semen sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok 

pembangunan manusia modern, sehingga menjadi sesuatu yang diharuskan. Semen 

merupakan zat yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako, maupun bahan 

bangunan lainnya yang mengandung material dasar silika, batu kapur (limestone), 

tanah liat (clay) dan gips (gypsum) sebagai pembentuk senyawa potensial semen 

portland. Banyaknya merek semen yang dijual di pasaran Indonesia terkadang 

membuat konsumen bingung mencari semen terbaik dalam membangun rumah. 

Gresik dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan  

perusahaan  semen  terbesar di  Indonesia  yaitu  PT  Semen  Gresik (Persero) Tbk. 

Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu 

kotanya adalah Gresik. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 km2. Wilayah 

Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150
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km lepas pantai Laut Jawa. Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kota Surabaya 

dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut 

Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah selatan. 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

industri semen yang diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. PT Semen 

Gresik merupakan bagian dari Strategic Holding Company salah satu industri 

semen terbesar di Indonesia yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang terdiri 

dari bagian PT Semen Padang, PT Semen Tonasa dan Thang Long Cement Joint 

stock Company. Semen Gresik masih menjadi merek paling populer dan dipercaya 

konsumen di seluruh tanah air karena mempunyai pangsa pasar yang lebih luas. 

Perseroan memproduksi berbagai jenis semen. Semen utama yang diproduksi 

adalah semen Portland Tipe II-V (Non-OPC). Di samping itu, juga memproduksi 

berbagai tipe khusus dan semen campur (mixed cement), untuk penggunaan yang 

terbatas. Semen Portland Tipe I dikenal sebagai Ordinary Portland Cement (OPC) 

merupakan semen hidrolis yang dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum 

yang diproduksi dalam kemasan kantong 50kg, seperti konstruksi bangunan yang 

tidak memerlukan persyaratan khusus, antara lain bangunan perumahan, gedung- 

gedung bertingkat, landasan pacu dan jalan raya. Super White Cement adalah 

produk inovasi baru semen putih berkualitas tinggi yang dapat diaplikasikan untuk 

keperluan dekorasi baik interior maupun eksterior, serta melapisi nat sambungan 

keramik, profile dan lainnya. Semen produksi perseroan ini memiliki kualitas yang 

tinggi dan telah memenuhi standar SNI, ini merupakan wujud komitmen perusahaan 

sebagai produsen semen berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia 

dan produsen semen terbesar di Asia Tenggara. Terbukti dengan kembalinya Semen 

Gresik mempertahankan Top Brand Award yaitu sebuah penghargaan dan apresiasi 

terhadap merek-merek yang dinilai paling top. Top Brand Award merupakan 

penghargaan yang diberikan kepada produk yang memiliki kinerja unggul, diukur 

berdasarkan tiga parameter utama yakni top of mind yang diukur berdasarkan 

awareness responden terhadap penggunaan merek, last usage yang 

terepresentasikan dari market share dan future intention yang diukur berdasarkan 

merek yang akan dibeli oleh responden pada periode mendatang (Sinergi, 2016).
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Namun pada pertengahan tahun 2008, muncul produsen semen instan yang 

mengoperasikan pabrik kedua yang terletak di Kawasan Industri Gresik (KIG) 

untuk memenuhi permintaan konsumennya di wilayah Indonesia bagian timur. 

Produk semen instan tersebut dikenal dengan merek Mortar Utama (MU). Didirikan 

pada tahun 1996, PT Cipta Mortar Utama merupakan perusahaan nasional terbesar 

dan pertama yang memproduksi semen instan siap pakai (premixed mortar) dengan 

menggunakan teknologi modern m-tec Jerman. Semen PC1 (Portland Cement 1) 

adalah semen tipe satu kualitas terbaik yang memiliki strength (kuat tekan) yang 

tinggi. Untuk mendistribusikan produk semen MU kepada konsumennya yang 

tersebar di seluruh Indonesia, pada tahun 2008 PT. Cipta Mortar Utama 

menandatangani kesepakatan co-branding dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk. 

untuk melakukan kerja sama pemasaran produk yang lebih luas. Sehingga MU 

menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dengan pasir pilihan, semen PC1 

kualitas terbaik dari Holcim, premium filler dan aditif Eropa yang tersedia dalam 

kemasan kecil 1kg, 5kg dan 10kg untuk renovasi, kemasan sak 25kg dan 40kg, serta 

curah (silo) 25 ton. Di tahun 2006, PT. Cipta Mortar Utama telah mendapatkan 

sertifikat ISO 9001-2000 untuk sistem manajemen mutu. Hal tersebut merupakan 

pengakuan atas kualitas kerja yang merupakan jaminan kualitas produk yang 

dihasilkan PT. Cipta Mortar Utama dan membuat PT. Cipta Mortar Utama menjadi 

satu-satunya produsen semen instan yang mendapatkan sertifikat tersebut. 

Lokasi pabrik produk Semen Gresik dan Semen MU yang strategis 

memberikan keunggulan yang kompetitif dan komperatif dalam manajemen biaya 

distribusi dan kontinyuitas pasokan. Akan tetapi, eksistensi keberadaan PT Semen 

Gresik (Persero) Tbk dan PT Cipta Mortar Utama, di Jawa Timur mulai mendapat 

kompetitor lagi. Kompetitor baru yang lain adalah Semen Merah Putih yang 

diproduksi PT Cemindo Gemilang. Pabrik Semen Merah Putih memusatkan 

aktifitasnya di Kawasan Industri Maspion Manyar (KIM) Gresik di tahun 2011, 

dengan lahan 6 hektare. Gresik dipilih sebagai sentra produksinya karena fokus 

pemasarannya di Jawa Timur. PT Cemindo Gemilang merupakan perusahaan 

produsen semen yang berkualitas premium yang memberikan hasil akhir bangunan 

yang lebih kuat dan tahan lama. Produk yang dihasilkan yaitu Semen Portland 

Komposit yaitu semen berkualitas premium yang memberikan hasil akhir bangunan
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yang lebih kuat dan tahan lama untuk kebutuhan pembangunan konstruksi umum. 

Semen Merah Putih dikembangkan mengacu kepada standar mutu Eropa EN 197- 

1:2000 tipe CEM II/A-M 42.5N dan memenuhi persyaratan standar mutu Indonesia 

SNI 7064:2014. Pemenuhan pada standar tersebut untuk menjamin kualitas Semen 

Merah Putih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan semen 

berkualitas premium. Semen Merah Putih tersedia di berbagai kota besar di 

Indonesia dalam kemasan kantong 40 kg dan 50kg. 

Bagi perusahaan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menciptakan 

kesetiaan merek pelanggannya adalah kepuasan terhadap kualitas yang diberikan 

(Pradipta, 2012). Dengan demikian, kualitas produk yang baik akan menciptakan 

dan mempertahankan kepuasan serta menjadikan konsumen yang loyal. Perusahaan 

perlu memberikan pemahaman kualitas terhadap apa yang dibutuhkan, diinginkan 

dan diharapkan pelanggan untuk mengetahui persepsi dari konsumen tersebut. 

Persepsi yang dibentuk oleh konsumen mendorong konsumen untuk memilih dan 

melakukan proses minat beli suatu produk sehingga konsumen dapat 

mengorganisasikan produk yang dipilih berdasarkan yang terbaik sesuai dengan 

manfaat dan kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Persepsi dapat diartikan 

sebagai proses di mana manusia memilih, mengatur dan mengartikan informasi 

untuk  membentuk  suatu  gambaran  jelas  tentang  dunia  (Kotler  dan  Keller, 

2009:186). Persepsi antara konsumen yang satu dengan yang lainnya bisa jadi 

berbeda walaupun mereka dihadapkan pada produk yang sama pada saat dan situasi 

yang sama. Dalam penelitian ini persepsi yang dibahas adalah persepsi terhadap 

merek produk, di mana merek produk merupakan faktor yang membedakan antara 

satu produk dengan pesaingnya dan mempengaruhi kecenderungan perilaku 

membeli pada konsumen. Persaingan menjadi semakin pesat, produsen saat ini 

mulai melihat anak muda sebagai salah satu pangsa pasar yang sangat menjanjikan, 

karena memiliki potensi cukup besar dari sisi ekonomi dan juga kemampuan untuk 

mempengaruhi segmen lain dalam melakukan pembelian. Ini merupakan salah satu 

strategi yang digunakan pemasar untuk melakukan perluasan merek. Anak muda 

adalah segmen yang sangat memperhatikan merek dan loyal terhadap merek. 

Perusahaan berusaha membuat anak muda lekat dengan merek mereka sejak dini, 

dengan tujuan utama memaksimalkan loyalitas konsumen terhadap merek dalam
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jangka panjang (MCDougall dan Chantrey, 2004).   Perilaku anak muda secara 

umum dipengaruhi oleh rasa ingin tahu yang besar, keinginan untuk mencoba hal- 

hal baru, berusaha untuk menemukan identitas diri, keinginan untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain dan mereka juga sangat menikmati hiburan. Suatu 

produk yang diterima dapat menjadi keberhasilan besar ketika mereka memilih 

merek tertentu berdasarkan pada penilaian pribadi mereka daripada banyak merek 

lainnya (Shimp, 2014:118). 

Pada dasarnya,  merek  menjadi  semakin  penting bagi  suatu  perusahaan 

hampir di semua industri yang ada. Program pemasaran sangat erat kaitannya 

dengan sebuah merek yang ditonjolkan oleh suatu perusahaan. Sebuah merek dapat 

mempengaruhi konsumen melalui respon emosional positif yang dirasakan oleh 

konsumen ketika mereka menggunakan merek tersebut. Salah satu cara untuk 

mengukur efektivitas pemasaran yang diukur oleh kemampuan calon konsumen 

untuk dapat mengenali maupun mengingat sebuah brand yaitu dengan melakukan 

brand identity atau identitas merek. Brand identity merupakan asosiasi merek yang 

unik yang menunjukkan janji kepada konsumen. Agar menjadi efektif, identitas 

merek perlu beresonansi dengan konsumen, membedakan merek dari pesaing dan 

mewakili apa organisasi dapat dan akan lakukan dari waktu ke waktu. (Aaker, 

2008). Unsur-unsur merek yang paling umum adalah nama, jenis logo dan slogan 

bersatu membentuk identitas visual suatu brand atau perusahaan (Kotler dan 

Pfoertsch, 2008). Identitas merek dapat dipilih untuk meningkatkan kesadaran 

merek atau memfasilitasi pembentukan asosiasi merek yang kuat, menguntungkan 

dan unik. Identitas merek (brand identity) adalah seperangkat asosiasi merek yang 

unik yang diciptakan oleh para penyusun strategi merek. Asosiasi-asosiasi ini 

mencerminkan kedudukan suatu merek dan merupakan suatu janji kepada 

pelanggan dari anggota organisasi (Kotler & Keller, 2006). 

Dalam suatu perusahaan, identitas merek (brand identity) dapat 

mempengaruhi kesadaran merek (brand awareness) pada suatu produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Brand awareness yaitu kemampuan konsumen untuk 

mengidentifikasi merek dalam berbagai kondisi, seperti yang dicerminkan oleh 

pengenalan merek atau ingatan atas kinerja merek (Aaker, 1997:90). Secara umum, 

menciptakan kesadaran akan keberadaan produk merupakan hal yang penting untuk
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produk baru atau merek yang belum dikenal. Meraih kesadaran baik dalam tingkat 

pengenalan maupun pengingatan kembali, melibatkan dua tugas yaitu mendapatkan 

identitas merek dan mengaitkannya pada kelas produk tertentu. Untuk sebuah merek 

baru kedua tugas ini harus dijalankan (Aaker, 1997:106). 

Strategi komunikasi pemasaran dalam pelaksaannya dijalankan melalui 

proses penentuan segmentasi pasar, penetapan penyampaian pesan (komunikator), 

pengemasan pesan, pemilihan sarana penyampaian pesan berupa periklanan, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan pribadi, serta 

pemasaran langsung (Sinergi, 2016). Dalam usaha meningkatkan volume penjualan 

guna memaksimalkan laba maka PT. Semen Gresik, PT. Cipta Mortar Utama dan 

PT. Cemindo Gemilang perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan 

efisien termasuk  dalam  menentukan segmentasi pasar. Pengguna pada produk 

semen biasanya adalah para konsumen yang rata-rata berusia diatas 35 tahun, seperti 

minat beli berdasarkan keputusan yang hanya dilakukan oleh para orang tua atau 

kerabat terdekat hingga tukang bangunan yang akan melakukan kegiatan 

pembangunan fisik berupa infrastruktur dan perumahan yang membutuhkan semen. 

Menurut hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 

ini adanya pergeseran usia muda membuat populasi penduduk Indonesia saat ini 

lebih didominasi oleh kelompok umur produktif yakni antara 15-34 tahun. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki era bonus demografi, dimana 

kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan 

pembangunan. Diperkirakan, era bonus demografi ini akan mencapai puncaknya 

pada periode 2025-2030. Maka PT. Semen Gresik, PT. Cipta Mortar Utama dan PT. 

Cemindo Gemilang perlu untuk melihat brand identity dan persepsi yang timbul 

dengan menyasar segmentasi pada usia muda yang telah produktif sehingga 

diharapkan dapat menciptakan persepsi dan kesadaran baru (brand awareness) bagi 

anak muda yang efektif dalam rangka meningkatkan penjualan produk kepada 

konsumen muda. Mengingat pembangunan semakin pesat, harga properti makin 

melambung dari tahun ke tahun (Fricylia, 2016). Rumah tinggal tentu menjadi 

kebutuhan yang prioritas. Selain lebih nyaman, memiliki rumah sendiri juga dapat 

lebih hemat dibandingkan menyewa (Siahaan, 2016). Biasanya, di kalangan 

pasangan   muda   yang   berniat   memiliki   rumah,   mereka   cenderung   untuk
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membangun rumah sendiri karena terlihat jauh lebih menguntungkan. Membangun 

rumah jelas lebih fleksibel. Penggunaan semen yang akan digunakan dan bahan 

pembangunan lainnya dapat dipilih sendiri sesuai kebutuhan. Sehingga, bentuk 

rumah bisa sangat sesuai dengan keinginan. 

Peneliti menganggap fenomena ini menarik untuk diteliti dilihat dari 

bagaimana persepsi anak muda di usia produktif melihat identitas merek yang ada 

pada suatu produk sehingga mampu membuat suatu produk atau brand menjadi 

dikenal dan favorit bagi mereka. Mereka kemudian sadar terhadap brand tersebut 

dan cenderung untuk melakukan pembelian. Anak muda dalam era saat ini lebih 

cepat dalam mengekspos dan mempengaruhi sekitarnya   pada sesuatu yang 

dianggap cukup berkualitas bagi dirinya bahkan bagi sekitarnya. 

 
 
 

1.2      Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.  Apakah brand Identity berpengaruh terhadap brand awareness produk 
 

Semen Gresik? 
 

2.  Apakah brand Identity berpengaruh terhadap brand awareness produk 
 

Semen Mortar Utama? 
 

3.  Apakah brand Identity berpengaruh terhadap brand awareness produk 
 

Semen Merah Putih? 
 

 
 

1.3      Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  Brand  Identity  terhadap  brand 

awareness produk Semen Gresik. 

2.  Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  Brand  Identity  terhadap  brand 

awareness produk Semen Mortar Utama. 

3.  Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  Brand  Identity  terhadap  brand 

awareness produk Semen Merah Putih.
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1.4      Batasan Masalah 
 

Batasan Masalah dalam penelitian ini meliputi : 
 

1. Waktu penelitian akan membutuhkan kurang lebih selama 1 bulan. 
 

2. Faktor keterbatasan sumber daya dalam proses penelitian sehingga 

tidak maksimal. 

3. Faktor biaya dalam pengambilan data hanya dilakukan di tiga kota besar 

wilayah Kabupaten Gresik yaitu Veteran, Gresik Kota Baru dan Manyar 

untuk melihat adanya pengaruh brand identity terhadap brand 

awareness perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, PT. Cipta 

Mortar Utama dan PT. Cemindo Gemilang. 

 

1.5      Manfaat Penelitian 
 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini untuk beberapa pihak adalah 

sebagai berikut: 

a.    Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis 

mengenai manajemen merek dan pemasaran. Sehingga dapat berguna bagi 

sumbangan pemikiran di dunia pendidikan terutama di bidang manajemen. 

b.    Manfaat Praktis 
 

Manfaat Praktis pada penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak, antara 

lain: 

1.  Bagi pihak Perusahaan 
 

Penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi Perusahaan PT. Semen 

Gresik (Persero) Tbk, PT. Cipta Mortar Utama dan PT. Cemindo 

Gemilang antara lain: 

a.   Memberikan informasi mengenai brand awareness yang timbul 

pada produk Semen Gresik, Semen MU dan Semen Merah 

Putih. 

b.  Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi PT. 
 

Semen Gresik (Persero) Tbk, PT. Cipta Mortar Utama dan PT. 

Cemindo Gemilang mengenai faktor apa saja yang perlu 

diperhatikan  dalam   mengembangkan  brand  identity  pada
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persepsi anak muda usia produktif sehingga dapat membentuk 
 

brand awareness yang kuat. 
 

 
 

2.  Bagi akademisi 
 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan 

menambah literatur mengenai brand identity terhadap brand awareness 

studi pada persepsi anak muda usia produktif khususnya dalam bidang 

industri semen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan 

penelitian  yang lebih baik mengenai brand identity terhadap brand 

awareness yang akan datang. 


