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EKUITAS MEREK DAN KEYAKINAN KONSUMEN DALAM 

MEMBELI MINUMAN SARI BUAH MEREK FRUTANG 
(Studi di Colombo Market Surabaya) 

 

Oleh : 

Inda Sabirina 

 

ABSTRAK 

 

       Frutang merupakan pelopor minuman sari buah yang mempunyai kemasan unik 
dan praktis serta varian rasa. Fenomena yang terjadi adalah menurunnya penjualan 
dikarenakan banyak bermunculan pesaing baru yang memberikan promo hadiah 
langsung di dalam kemasananya. Kesadaran merek sangat dibutuhkan untuk 
mengingat suatu produk. Kesan kualitas mempengaruhi keyakinan melalui kualitas 
produk yang menonjol dan asosiasi merek dapat mempengaruhi keyakinan melalui 
penciptaan kredibilitas yang baik dibenak pelanggan. Dengan adanya keyakinan yang 
kuat maka konsumen akan yakin dalam melakukan pembelian. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi 
merek terhadap keyakinan konsumen dalam membeli minuman sari buah Frutang. 

 Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kesadaran merek (X1), 
Kesan Kualitas (X2), dan Asosiasi merek (X3) terhadap Keyakinan konsumen (Y). 
Skala pengukuran variabel menggunakkan skala likert. Populasi dalam penelitian ini 
adalah konsumen yang membeli minuman sari buah Frutang. Sampel penelitian ini 
menggunakkan teknik accidental sampling yaitu konsumen yang membeli minuman 
sari buah Frutang di Colombo Market Surabaya. Jenis data penelitian adalah data 
primer dan data sekunder yang diperoleh sebagai tanggapan dari kuesioner yang 
disebarkan kepada responden. Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam 
penelitian ini adalah PLS (Partial Least Square) 

       Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa variabel kesadaran merek,kesan kualitas,dan asosiasi merek 
berpengaruh positif terhadap keyakinan konsumen. 

Key words : Kesadaran merek, Kesan kualitas dan Asosiasi merek dan Keyakinan 
konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pada kondisi pasar saat ini, konsumen dihadapkan pada pilihan produk 

yang semakin beragam, identitas brand akan membuat proses pemilihan 

produk menjadi lebih mudah, karena membantu konsumen untuk memutuskan 

produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, agar 

sukses, sebuah brand harus melakukan diferensiasi dan menunjukkan bahwa 

brand tersebut berbeda dan lebih baik dibandingkan brand pesaing. Situasi 

persaingan bisnis pada saat ini sudah sangat ketat. Untuk memenangkan 

persaingan ini, perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat. 

Terlebih pada kondisi sekarang. Persaingan produk minuman sari buah 

kemasan semakin sengit. Dengan harga sekitar Rp 1000, pasar produk ini 

cukup gemuk. Apalagi jenis kemasannya yang praktis membuat produk ini 

diminati anak-anak maupun kaum dewasa. Minuman dalam kemasan mulai 

menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat. Sebagian besar orang hanya 

meminum air mineral didalam kemasan. Namun, tak sedikit pula orang yang 

rutin menyedot minuman aneka rasa dalam kemasan gelas. 

       Tentu saja, rasa favorit setiap orang berbeda-beda ada yang hobi 

menyeruput minuman teh, ada yang rutin menyedot minuman kopi, ada pula 

yang tak pernah absen menenggak minuman rasa buah-buahan. Sekertaris 
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Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia 

Franky Sibarani mengakui, permintaan minuman dalam kemasan gelas 

tumbuh cepat. Bahkan, pasarnya lebih stabil ketimbang produk makanan. 

Tahun lalu, pasar minuman siap saji tumbuh 10%, sementara pasar makanan 

hanya tumbuh 3%. Di sisi konsumen, harga yang murah menjadi alasan 

mereka menyukai produk ini. “Kemasannya juga cukup fleksibel karena 

sekali minum langsung buang,” kata franky.). Kemasan selain berfungsi 

sebagai sarana untuk melindungi produk, juga dapat berfungsi sebagai daya 

tarik untuk menarik konsumen agar memilih produk tersebut dibandingkan 

dengan produk pesaing. Karena itulah kini, produsen berupaya untuk dapat 

membuat tampilan kemasan yang semenarik mungkin. Produsen juga tak 

banyak berinvestasi. Selain itu kemasan gelas plastik lebih menghemat biaya. 

Gampangnya, yang diperlukan industri minuman hanya mesin sealer untuk 

merekatkan penutup kemasan gelas. Ini sangat berbeda dengan kemasan tetra 

pack yang membutuhkan peralatan lebih banyak. Salah satu pemain lama di 

bisnis ini adalah PT Tang Mas, Sejak 2002 pemilik merek frutang ini telah 

memperkenalkan minuman rasa jeruk dan asam jawa. General Marketing & 

Sales PT tang Mas Sambas Winata bilang, dengan harga jual eceran Rp 1000, 

produknya bias menjaring pasar lebih luas, yakni kalangan menengah-

bawah.(www.wordpress.com). Frutang diategorikan sebagai minuman sari 

buah cup yang menonjolkan vitamin-c.  
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    Berikut komposisi Frutang : 

                 Sumber : Kemasan Frutang 

       Peranan merek dalam pemasaran sangatlah besar. Merek dibangun 

dengan baik memiliki kekuatan untuk bersaing dengan merek lain. 

Penggunaan merek yang terbangun dengan baik diyakini memiliki kekuatan 

yang memudahkan penetrasi ke pasar. Merek yang kuat juga akan 

menghasilkan harga yang menarik dan menjadi penghalang bagi masuknya 

pesaing. Merek adalah nama penting bagi sebuah produk dan jasa. Merek 

adalah simbol dan indikator kualitas dari sebuah produk. Merek-merek produk 

yang sudah lama dikenal oleh konsumen telah menjadi sebuah citra bahkan 

simbol satu bagi produk tersebut. Maka tidaklah mengherankan jika merek 

sering kali dijadikan kriteria dalam mengevaluasi suatu produk. (Sumarwan, 

2002 : 303) dalam Widyastuti 2011. 

Informasi nilai gizi Jumlah per sajian % Akg 

Jumlah sajian per kemasan  1 

Jumlah persajian 
  Energi total 35 Kkal 

 Energi dari lemak 0 Kkal 

Lemak total 0 g 0% 

Protein 0 g 

Karbohidrat total 9 g 3% 

Gula 8 g 

Natrium 60 mg 3% 

Vitamin-C 
 

15% 
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       Frutang merupakan salah satu brand yang bermain di bisnis manisnya 

minuman sari buah. Merek minuman yang dikeluarkan oleh PT. Tang Mas ini 

dirilis ke pasar sejak 2002. Pelopor minuman kemasan jeruk ini menggunakan 

kemasan model cup. Dari beberapa jenis kemasan minuman yang ada, seperti 

botol, kaleng, sachet dan cup, kemasan cup dinilai yang paling cocok karena 

biayanya lebih rendah. Sebagai pelopor, Frutang pernah mengalami masa 

puncak penjualan hingga 2005-2006. Kala itu, pertumbuhan penjualan 

Frutang gelas mencapai 30% setahun. Lima tahun terakhir, pasar menjanjikan 

ini cepat menarik produsen lain. (www.wordpress.com). Minuman sari buah  

Kemasan cup yang menonjolkan vitamin-c ini mulai menampakkan 

kemerosotan prestasi pada awal 2009. Berikut ini adalah data peringkat 

produk minuman sari buah. 

Tabel 1.1 Data TBI Minuman Sari Buah 2009-2012 

Merek 
TBI 

2009 2010 2011 2012 

Buahvita 31,1% 34,4% 34,7% 32,3% 

Frutang 22,6% 15,8% 9,9% 7,3% 

Ale-ale 21,8% 20,8% 28,9% 28,1% 
Abc 13,7% 11,0% 10,4% 11,85% 

           Sumber : Data TBI 
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Tabel 1.2 Data Penjualan Minuman Sari buah Frutang 2009-2012 

Tahun 
Frutang Cup 180ml 

Karton Pcs 

2009 90 2.160 

2010 105 2.520 

2011 90 2.160 

2012 30 125 

          Sumber : Data Penjualan di Colombo Market Surabaya 

                   Berdasarkan tabel diatas minuman sari buah Frutang mengalami 

penurunan penjualan selama 4 tahun diindikasikam bahwa Frutang tidak dapat 

mempertahankan posisinya sebagai pelopor minuman sari buah, terbukti 

semakin jarangnya kemunculan iklan di televisi sehingga ingatan konsumen 

kurang mengena. Sedangkan para pesaingnya selalu memunculkan iklan di 

televisi dengan mengusung endoser terkenal,sehingga konsumemn akan selalu 

ingat terhadap produk tersebut. Itu yang tidak dilakukan oleh Frutang. Selain 

itu, banyak bermunculan minuman sari buah sejenis seperti Frutang yang 

memberikan promo hadiah-hadiah di dalam kemasan, seperti Ale-ale yang 

memberikan program gosok berhadiah milyaran rupiah di dalam kemasan. 

Dengan harga yang sama yaitu Rp.1000 rupiah konsumen lebih memilih Ale-

ale daripada Frutang. Strategi seperti itu berhasil memastikan posisinya Ale-

ale sebagai market leader di kategori minuman cup rasa buah, dan berhasil 
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menyingkirkan Frutang sang pelopor dikategori ini. (www.beverages-

solutions.com). 

       Hal yang paling ditakut oleh pemilik brand adalah rusaknya image dan 

reputasi dari brand yang telah dibangun bertahun-tahun. Rusaknya image atau 

reputasi brand mengakibatkan produk-produk menurun penjualannya, bahkan 

bisa ditolak oleh masyarakat. Rusaknya brand bisa diakibatkan oleh hal 

internal seperti menurunnya kualitas produk. Keinginan konsumen untuk 

membeli suatu produk dengan merek tertentu didasarkan atas informasi yang 

diberikan oleh produsen. Karena konsumen lebih banyak memberikan 

pertimbangan pada informasi yang mereka terima secara bersamaan dengan 

peningkatan keterlibatan dalam setiap pembelian.  

Merek baru harus mampu mencapai kesadaran merek dan 

mempertahankan. Tingkat kesadaran merek terdiri dari kenal akan merek 

sebagai kesadaran yang cenderung dangkal dan mengingat merek sebagai 

kesadaran yang lebih dalam (Suyanto,2008) dalam Devi (2011). Kesan 

kualitas merupakan asosiasi merek yang ditinjau dari sudut pandang 

konsumen, dimana sebuah merek dipersepsikan sebagai produk berkualitas 

tinggi. Kerap kali dipandang sebagai ukuran “ kebaikan merek” yang dituntut 

konsumen. Oleh karena itu, faktor ini berpengaruh besar tehadap kinerja 

financial suatu merek dan bahkan sebuah perusahaan. (Tjiptono, 2000) dalam 

Kurnia (2011). Asosiasi merek adalah tingkat kekuatan tertentu dan akan 
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semakin kuat seiring dengan bertambahnya pengalaman konsumsi atau 

eksposur dengan merek spesifik.(Aaker 2005:40) dalam Devi (2011).       

Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap 

dimilikinya (Sumarwan,2002:138). Sedangkan menurut Kotler (2003:218), 

keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk atau merek akan 

mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Sebagian konsumen cenderung 

memiliki keyakinan bahwa mereka akan berhadapan dengan situasi yang 

sama dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keyakinan pelanggan atas 

keputusan pembelian mempresentasikan sejauh mana pelanggan memiliki 

kepercayaan diri atas keputusannya dalam memilih suatu merek. (Prastijo dan 

Ihalauw dalam Widyastuti 2011).  

   Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil 

judul: “Ekuitas Merek dan Keyakinan Konsumen Dalam Membeli 

Minuman Sari Buah Merek Frutang” ( Studi Colombo Market di 

Surabaya) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya 

adalah : 
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1. Bagaimana kesadaran merek berpengaruh terhadap keyakinan konsumen 

dalam membeli minuman sari buah merek Frutang di Colombo Market 

Surabaya ? 

2. Bagaimana kesan kualitas berpengaruh terhadap keyakinan konsumen 

dalam membeli minuman sari buah merek Frutang di Colombo Market 

Suarabaya ? 

3. Bagaimana asosiasi merek berpengaruh terhadap keyakinan konsumen 

dalam membeli minuman sari buah merek Frutang di Colombo Market 

Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek terhadap keyakinan 

konsumen dalam membeli minuman sari buah merek Frutang di Colombo 

Market Surabaya. 

2.   Untuk mengetahui pengaruh kesan kualitas terhadap keyakinan konsumen 

dalam membeli minuman sari buah merek Frutang di Colombo Market 

Surabaya. 

3.   Untuk mengetahui pengaruh asosiasi merek terhadap keyakinan konsumen 

dalam membeli minuman sari buah merek Frutang di Colombo Market 

Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

      Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

- Memberikan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan agar dapat 

mengetahui masalah yang sejenis, sehingga dapat membantu mengatasi 

masalah yang ada. 
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