
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Dewasa ini masyarakat menjadi the overcommunicated society atau dengan 

kata lain kebanjiran informasi (Ries & Trout 2002, 8). Berbagai brand berusaha 

menyampaikan komunikasi pemasarannya secara bersamaan melalui media yang 

serupa pula. Kondisi ini mengakibatkan konsumen menjadi lebih cermat 

menghadapi setiap produk yang diluncurkan. Salah satu strategi yang dapat 

dilakukan adalah dengan menguasai pikiran konsumen tentang produk yang 

ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Konsumen dapat diarahkan untuk 

mengasosiasikan suatu produk dengan merek tertentu saja, sehingga terjadi 

diferensiasi merek dalam benak konsumen tersebut. 

Dalam strategic brand management process langkah pertama yang perlu 

dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan membangun brand positioning dan 

values (Keller 2008, 39). Menurut Keller (2008, 38), brand positioning dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

Brand positioning can be defined as the “act of designing the company’s offer and 
image so that it occupies a distinct and valued place in the target’s customer’s mind”, such 
that the potential benefit to the firm is maximized. 
 
Berdasarkan definisi tersebut brand positioning adalah tindakan merancang 

penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati tempat yang berbeda dan 

memiliki penghargaan dalam benak target pelanggan, guna memaksimalkan 

potensi keuntungan perusahaan.  

1 

 



Sebelum melakukan pembelian terhadap barang atau jasa, secara umum 

konsumen sebagai individu akan melalui beberapa tahapan seperti mencari 

informasi, baik melalui iklan atau referensi dari orang lain, kemudian 

membandingkan produk yang ditawarkan sejumlah brand antara satu dengan 

lainnya, hingga tiba pada keputusan untuk membeli produk dari brand tersebut. 

Marketer harus memahami setiap pola perilaku konsumen. Perusahaan yang 

cerdas akan mencoba memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan 

pelanggan yaitu semua pengalaman mereka dalam belajar, memilih, 

menggunakan, bahkan dalam mendisposisikan suatu produk (Kotler 2007, 234). 

Saat ini pengetahuan perempuan Indonesia mengenai kesehatan pribadi, baik 

melalui pendidikan formal maupun non formal, semakin berkembang seiring 

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kenyataan ini tentu 

berpengaruh terhadap pilihan konsumen perempuan terhadap produk pembalut 

wanita sebagai bagian dari kategori produk kesehatan pribadi. Begitu banyaknya 

alternatif yang disediakan guna memenuhi kebutuhan dalam ketegori pembalut 

wanita, memberikan ruang bagi kaum perempuan sebagai konsumen untuk 

memilih produk yang terbaik, namun hal tersebut sekaligus menciptakan 

kebingungan karena pilihan yang tersedia begitu beragam. Untuk itu penting bagi 

brand kategori pembalut wanita untuk memiliki nilai lebih yang mampu 

membedakannya dari kompetitornya. 

Salah satu brand penyedia produk pembalut wanita yang turut berlomba untuk 

memenangkan persaingan dalam kategorinya adalah Laurier. Laurier merupakan 
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kategori produk perawatan kesehatan dari PT. Kao Indonesia. Produk ini 

diposisikan sebagai pembalut wanita berkualitas tinggi dengan teknologi quick 

lock yang menyerap dan mengunci cairan seketika sehingga membuatnya tetap 

kering dan nyaman. Laurier terus melakukan inovasi produk, seperti 

mengeluarkan varian produk pembalut yang lebih tipis dan dengan ukuran yang 

disesuaikan, guna memenuhi kebutuhan konsumen perempuan di Indonesia yang 

semakin meningkat. Inovasi tersebut dilakukan untuk menguatkan brand 

positioning di benak konsumen Laurier. Positioning yang baik ditunjang dengan 

produk yang berkualitas dapat merangsang terjadinya pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan.  

Tabel I.1 Data Indonesia Best Brand Index 2012 Kategori Pembalut Wanita (2010-2012) 

No. Merek Brand Value 
2012 (%) 

Brand Value 
2011 (%) 

Brand Value
2010 (%) 

1. Laurier 63,9 62,3 61,9
2. Charm 56,1 57,4 54,7
3. Softex 43,6 45,0 44,6
4. Kotex 42,2 44,5 41,5
5. Hers Protex 40,2 41,9 41,5

Source: Majalah SWA No.20/XXVIII/20 September-3 Oktober 2012 

Selama periode tahun 2010 hingga 2012, Laurier berhasil menguasai brand 

value kategori pembalut wanita di Indonesia. Brand value dapat diartikan sebagai 

representasi sejumlah bagian bernilai sebuah merek seperti legal property, 

kemampuan mempengaruhi perilaku konsumen, nilai jual beli merek, dan nilai 

keamanan pendapatan berkelanjutan di masa depan (sustained future revenues) 
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(Keller 2008, 10). Data di atas menunjukkan bahwa sejauh ini, brand value Laurier 

tergolong tinggi dan menguasai kategori produk pembalut wanita di Indonesia.  

Positioning merupakan usaha para pemasar untuk menanamkan image 

perusahaan atau brand ke dalam benak konsumen. Effective positioning akan 

mengoptimalkan pengiriman dua dari core communication objectives, yakni brand 

awareness dan brand attitude (Percy & Elliott 2005, 105). Positioning bukanlah 

strategi produk, namun merupakan strategi komunikasi yang menyasar pikiran dan 

perasaan secara emosional. Menyadari bahwa dewasa ini konsumen kian cermat dan 

cerdas, maka strategi positioning diperlukan untuk menyentuh sisi emosional calon 

pelanggan sehingga mendorong attitude positif yang mampu merangsang keputusan 

pembelian.  

Berangkat dari uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang membahas tentang “Analisis Korelasi Brand Positioning Laurier 

dengan Keputusan Pembelian Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan Angkatan 2009 dan 2010”. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Kevin Lane Keller (2008) mengatakan bahwa: 

Fundamentally, positioning convinces consumers of the advantages or points of 
difference a brand has over competitors, while at the same time alleviating concerns about 
any possible disadvantages (establishing points of parity). 
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Melalui penjelasan di atas, pada dasarnya positioning meyakinkan konsumen 

mengenai berbagai keuntungan atau titik perbedaan sebuah brand dibandingkan 

kompetitornya, sementara pada saat bersamaan mengurangi kekhawatiran terhadap 

segala kerugian yang mungkin. 

Persaingan dalam kategori produk pembalut wanita tergolong ketat mengingat 

tingginya brand parity (kesamaan) dalam setiap produk yang ditawarkan oleh 

berbagai brand. Hal ini turut menyebabkan tingginya resiko konsumen untuk 

berpindah merek (brand switching). Brand switching terjadi karena berdasarkan type 

of purchase decision, konsumen Laurier dapat digolongkan dalam kategori produk 

low involvement, dengan artian bahwa melibatkan sedikit resiko yang terkait dengan 

konsekuensi dari pengambilan keputusan (Percy & Elliott 2005, 8). Hal tersebut 

terjadi karena resiko konsekuensi apabila tidak membeli suatu merek relatif kecil 

mengingat benefit produk yang ditawarkan hampir sama antara satu dengan lainnya. 

Selain itu, hal lain yang mendukung terjadinya resiko arus perpindahan merek adalah 

kegiatan pemasaran dan promosi kompetitor.  
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Gambar I.1 Grafik Top Brand Index Pembalut Wanita di Indonesia tahun 2003-2011 
Sumber:http://www.topbrand-award.com/article/top-brand-barometer-kekuatan-merek.html 
diakses 6 Agustus 2012 

Berdasarkan grafik index Top Brand untuk kategori pembalut wanita pada 

gambar di atas Laurier menempati urutan pertama pada tahun 2011. Akan tetapi, 

keunggulan Laurier dalam kategori produk pembalut wanita dalam kurun waktu 

sembilan tahun terakhir mengalami fase penurunan. Meskipun masih berada pada 

posisi teratas, akan tetapi perlu diperhatikan dan diwaspadai bahwa Charm sebagai 

kompetitor terus mengalami fase kenaikan setiap tahunnya bahkan mampu menyusul 

Softex di tahun 2009 hingga tahun 2011 dan menempati urutan kedua setelah Laurier. 

Pada tahun 2011 Charm mampu mencapai persentase dengan selisih hanya sebesar 

0,1% dari Laurier. Tentu saja hal ini perlu menjadi pertimbangan yang lebih bagi 

Laurier untuk kembali meningkatkan posisinya lebih dari apa yang sudah dicapai saat 

ini. 
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Secara umum setiap brand yang berada dalam kategori pembalut wanita 

mengkomunikasikan message yang hampir sama meskipun dengan fitur dan benefit 

yang tentunya berbeda-beda. Tipisnya point of difference dari isi pesan yang 

dikomunikasikan oleh setiap brand pembalut wanita menjadi akar permasalahan yang 

terjadi. Hal ini penting menjadi bahan pertimbangan bagi Laurier sehingga mampu 

memprediksi pergerakan kompetitor sekaligus juga menentukan arah pengembangan 

mereknya, secara khusus untuk meneliti kembali sejauh mana brand positioning 

Laurier berhubungan dengan motivasi konsumen untuk membeli produknya.  

Berangkat dari masalah itu maka, penelitian ini menitikberatkan pembahasan 

kepada korelasi brand positioning produk pembalut wanita merek Laurier dengan 

keputusan pembelian konsumen terhadap produknya. 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah: Apakah ada korelasi antara brand positioning Laurier dengan 

keputusan pembelian mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

angkatan 2009 dan 2010? 

I.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah untuk mengetahui korelasi brand positioning produk 
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pembalut wanita merek Laurier dengan keputusan pembelian mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan angkatan 2009 dan 2010. 

I.5 Kegunaan Penelitian 

I.5.1 Akademis 

Analisis korelasi antara brand positioning dan keputusan pembelian 

merupakan bahan kajian yang dapat dipelajari dan bermanfaat bagi para akademisi, 

guna memahami daya persuasif posisi merek yang dapat mempengaruhi konsumen 

dalam tindakan pembelian. Para akademisi juga dapat mempelajari metodologi 

penelitian dengan menggunakan analisis korelasi bivariat non parametrik rank 

Spearman untuk keperluan penelitian hubungan korelasional antara dua variabel. 

I.5.2 Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemasar merek Laurier guna 

memperoleh gambaran mengenai korelasi antara brand positioning dan 

keputusan pembelian konsumennya. Gambaran tersebut berguna sebagai 

bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap brand positioning Laurier sejauh 

ini, di tengah persaingan kategori produk pembalut wanita di Indonesia.  

2. Melalui hasil penelitian ini, para pemasar merek Laurier dapat mengukur 

sejauh mana pengaruh brand positioning Laurier memicu keputusan 

pembelian konsumennya. Selain itu, para pemasar merek Laurier juga dapat 
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memahami adanya kemungkinan lain diluar brand positioning yang turut 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap merek Laurier.  

I.5.3 Sosial 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan keilmuan bagi 

masyarakat luas, guna mengetahui bahwa positioning merek yang ditanamkan di 

benak konsumen melalui serangkaian kegiatan komunikasi pemasaran dapat memicu 

terjadinya keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan penelitian ini, masyarakat 

yang merupakan bagian dari konsumen produk dapat lebih bijak ketika memutuskan 

untuk membeli barang atau jasa dari merek tertentu. 

I.6 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai 

berikut:  

1) Bab I Pendahuluan 

Secara garis besar, bab pertama ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penelitian.  
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2) Bab II Objek Penelitian 

Pada bab kedua ini, Peneliti akan memberikan gambaran yang jelas mengenai 

ruang lingkup dan perkembangan objek penelitian, yaitu PT Kao Indonesia 

dan pembalut wanita merek Laurier. 

3) Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka berupa teori-teori atau konsep-konsep yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh suatu landasan 

teori yang dapat digunakan untuk membantu Peneliti dalam pemecahan 

masalah. 

4) Bab IV Metodologi Penelitian 

Pada tahap ini Peneliti menguraikan serangkaian metode operasionalisasi 

konsep, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengujian data, 

dan metode analisis data. 

5) Bab V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini, Peneliti akan menyajikan sejumlah data-data hasil penelitian dan  

akan membahas hasil penelitian secara keseluruhan dan bagaimana hasil 

penelitian ini akan menjawab masalah seperti yang dirumuskan sebelumnya 

pada Rumusan Masalah. 
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6) Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir ini berisi kesimpulan atau jawaban pertanyaan dalam Rumusan 

Masalah yang Peneliti temukan melalui hasil pembahasan atau intepretasi 

yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Peneliti akan 

mengemukakan saran yang dapat diaplikasikan oleh pihak lain, khususnya 

oleh perusahaan terkait. 

 

 

 




