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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2012 mengalami 

perkembangan positif yang berhubungan erat dengan perbaikan pada prospek permintaan 

domestik dan mulai munculnya tanda-tanda pemulihan perekonomian global. Kegiatan 

ekonomi ini terus membaik diperkirakan mencapai 6,6% atau meningkat dibandingkan 

pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,1%. (Badan Pusat Statistik, 

No.72/11/Th.XIV, 7 November 2011).  Hal tersebut dapat terlihat dari proyeksi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tabel 1.1 berikut: 

 

Sumber : Bank Indonesia. Indonesian Economic Observasion 2011-2012  

GAMBAR 1.1 

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2012 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 sebesar 

6,1%, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 6,6%. Hal ini menunjukan 

bahwa perekonomian Indonesia membaik dan terus akan meningkat sampai dengan tahun 

2012 yang diprediksikan dapat sampai dengan 6,7%. Pertumbuhan ekonomi yang 

membaik akan menjadikan persaingan di berbagai industri dalam permintaan barang 

maupun jasa. Salah satu sektor penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu industri 
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makanan dan minuman. Meningkatnya pertumbuhan permintaan berbagai produk 

makanan dan minuman, para produsen dalam industri ini dituntut untuk melakukan 

terobosan strategi produk yang baru agar dapat bersaing dengan industri lainnya dengan 

menghasilkan produk terbaik. Dalam pertumbuhan produksi makanan minuman memiliki 

pertumbuhan yang terus meningkat mengingat makanan dan minuman menjadi hal pokok 

dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pertumbuhan tersebut cukup besar 

sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut : 

TABEL 1.1 

PERTUMBUHAN INDEKS PRODUKSI 

MAKANAN DAN MINUMAN 

Tahun Indeks 

2007 5,19 

2008 2,65 

2009 11,15 

2010 6,41 

2011 8,34 

2012 11,66 

  Sumber: Modifikasi Badan Pusat Statistik 2012 

Berdasarkan Tabel 1.2 pertumbuhan industri makanan dan minuman terus 

meningkat sampai tahun 2009 sebesar 11,15 lalu menurun ditahun  2010 sebesar 6,41, 

dan meningkat kembali di tahun 2011 sebesar 8,34. Peluang industri makanan dan 

minuman memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia, produk 

minuman dikategorikan dalam beberapa varian minuman seperti minuman energi, 

minuman air mineral, minuman sari buah, minuman teh dalam keemasan, minuman kopi 

dalam kemasan dan minuman isotonik. Dalam persaingan yang kompetitif menuntut 

perusahaan melakukan strategi yang unggul untuk memenangkan persaingan, karena 
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kesadaran masyarakat untuk memilih minuman dalam memilih suatu produk yang baik 

dan berkualitas. Tubuh membutuhkan cairan dengan jumlah rata-rata 2.000 sampai 2.500 

ml untuk menganti cairan yang keluar melalui pernapasan, keringat dan urin, oleh karena 

itu tubuh membutuhkan cairan pengganti.  

Minuman isotonik merupakan minuman yang bisa mengganti cairan tubuh. energi 

sampai elektrolit tubuh yang hilang. Perusahaan dalam industri minuman isotonik 

berkompetisi untuk mencapai pangsa pasar dengan menawarkan produk yang diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga semakin banyaknya 

kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan suatu produk terbaik. Persaingan yang 

tinggi pada perusahaan isotonik menyebabkan konsumen dihadapkan pada beberapa jenis 

minuman isotonik dengan berbagai merek, kemasan, serta kualitasnya. Berikut Tabel 1.3 

perusahaan-perusahaan dalam industri minuman isotonik di Indonesia 

TABEL 1.2 

PERUSAHAAN DALAM INDUSTRI  MINUMAN ISOTONIK  
No. Merek Perusahaan 

1 Pocari sweat PT Amerta Indah Otsuka 

2 Mizone PT Aqua Golden 

3 Powerade Isotonik PT Coca Cola Indonesia 

4 Vitazone PT Tirta Fresindo Jaya 

5 Viton PT Tempo food 

6 Optima Sweat PT Navika Baverage 

7 Mari sweat PT Ulam Tiba Halim 

8 Kino sweat Group Kino 

9 Hydro Coco PT. Kalbe Farma 

10 Superade PT Buana Tirta Utama 

11 100 Plus Minuman Isotonik PT Polari Limunusa Inti 

12 2 Tang Minuman Isotonik PT Tang Mas 

13 Marimas Isotonik PT Ulam Tiba Halim 
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No. Merek Perusahaan 

14 X-Ion PT Dankos Laboratories 

15 Zporto PT Triusaha Mitraharja 

16 Aquarius PT Coca Cola Bottling Indonesia 

  Sumber: IMS Nielsen media research 2012 dan beberapa sumber yang diolah 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukan terdapat lima belas perusahaan besar yang 

memproduksi produk minuman isotonik, masing-masing perusahaan tersebut 

berkompetisi dalam mengembangkan keunggulan yang dimiliki melalui berbagai inovasi 

guna mendominasi persaingan pasar. Berikut ini merupakan penjualan Minuman Isotonik 

di Indonesia. 

TABEL 1.3 

PENJUALAN MINUMAN ISOTONIK 

DI INDONESIA 

Tahun 
Nilai 

(Rp. Triliun) 

2010 2.900 

2011 3.500 

2012 4.200 

  Sumber: www.kemenperin.go.id 19:31:00, 25 Juli 2012 

Berdasarkan pada Tabel 1.3 menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan minuman 

isotonik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 penjualan minuman isotonik 

mencapai sebesar Rp 2.900 triliun, kemudian naik pada tahun 2011 mencapai angka Rp 

3.500 triliun, kenaikan penjualan minuman ini membuat para produsen minuman isotonik 

semakin bermunculan dan pada tahun 2012 mencapai angka 4.200 triliun sampai dengan 

Juli 2012. Peningkatan penjualan setiap tahun terlihat adanya pangsa pasar yang tinggi 

http://www.kemenperin.go.id/
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terhadap pangsa minuman tersebut, hal ini membuat industri minuman isotonik semakin 

banyak perusahaan yang akan masuk pada kategori ini.  

Persaingan para industri ini didominasi oleh PT. Amerta Indah Otsuka dengan 

produknya Pocari Sweat dan PT. Aqua Golden dengan produk Mizone. Kedua industri 

tersebut merupakan market leader dari pangsa pasar industri minuman isotonik di 

Indonesia. Banyaknya industri yang bermunculan karena adanya peluang yang cukup 

besar di pasar minuman isotonik mengakibatkan ketatnya persaingan minuman isotonik. 

Dirangkum dalam IMS Nelsen media research terdapat 15 industri minuman isotonik dan 

akan terus meningkat untuk tahun kedepannya Beberapa merek mencoba untuk 

membesarkan merek dagangnya di Indonesia.  Berikut ini merupakan top brand index 

minuman isotonik. 

TABEL 1.4 

TOP BRAND INDEX  MINUMAN ISOTONIK  

TAHUN 2009-2012 

No Merek 

TBI (%) 

2009 2010 2011 2012 

1 Pocari Sweat 49,6 59,4 48,8 50,1 

2 Mizone 40,3 32,4 42,7 41,7 

3 Hydro Coco    -    -  1,6 2.1 

  Sumber: Modifikasi dari Majalah Marketing 02/XII/Febuari2012  

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukan bahwa kekuatan merek Pocari Sweat menjadi 

pertingkat pertama pada Top Brand di Indonesia setiap tahunnya walaupun terjadi 

penurunan top brand indeks dari 59,4% ditahun 2010 menjadi 48,8% ditahun 2011, dan 

meningkat kembali di tahun ini sebesar 50,1%. Penurunan top brand indeks pada tahun 

2012 terjadi pada setiap produk minuman isotonik tersebut, karena peningkatan jumlah 
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produk minuman isotonik di pasaran maka akan semakin banyak pula pilihan yang akan 

dipilih konsumen.  

Pengukuran terhadap kekuatan merek atau Top brand Index tersebut berdasarkan 

hasil survei dari Fortier Consulting Group. Pengukuran ini menggunakan tiga parameter, 

yaitu mind share, market share dan commitment share. Mind share mengindikasikan 

kekuatan merek di dalam benak konsumen kategori bersangkutan.. Market share 

menunjukan kekuatan merek di pasar tertentu dalam hal perilaku pembelian aktual dari 

konsumen. Commitment share menjelaskan kekuatan merek dalam mendorong konsumen 

untuk membeli merek terkait di masa mendatang. Dari tabel tersebut dapat terlihat 

produk minuman Pocari Sweat memiliki pangsa pasar terbesar dan diikuti dengan 

Mizone.  

TABEL 1.5 

BRAND SHARE MINUMAN ISOTONIK  

No. Merek 2009 2010 2011 2012 

1 Pocari Sweat 51,9% 45,5% 47,3% 56,4% 

2 Mizone 34,9% 42% 42,7% 39,5% 

3 Hydroo Coco - 1,9% 2,3% 1,2% 

Sumber : Modifikasi majalah SWA No.19/XXV/3-13 Sept 2009, SWA 21/XXV/4-13 Okt 

2010, SWA 3-12 Okt 2011/XXVII  

 

Berdasarkan Tabel 1.5 menggambarkan bahwa Brand Share minuman isotonik 

dikuasai oleh PT. Amerta Indah Otsuka dengan produk Pocari sweat di setiap tahunnya. 

Pocari sweat memiliki market share tertinggi yaitu sebesar 56,4% dari pangsa minuman 

isotonik di Indonesia pada tahun 2012, meningkat dari 47,3% dari tahun 2011 lalu pada 

urutan ke dua Mizone memiliki market share sebanyak 39,5% menurun dari tahun 2011 

sebesar 42,7%. Persaingan terlihat dari adanya perubahan brand share setiap tahunnya, 
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pada tahun 2012 yang termasuk dalam dua merek terbesar dalam pangsa pasar isotonik 

adalah pocari sweat dan Mizone. Hal tersebut menjelaskan adanya permasalahan pada 

keputusan pembelian minuman isotonik Mizone. Tingginya brand share yang diperoleh 

setiap merek minuman isotonik didukung oleh kinerja merek. Berikut ini adalah kinerja 

merek minuman isotonik Indonesia 

TABEL 1.6 

KINERJA MEREK MINUMAN ISOTONIK 

di INDONESIA 2011-2012 

No. Merek 

Brand Value 

2011 2012 

1 Pocari Sweat 67,8% 61,2% 

2 Mizone 63,2% 53,3% 

3 Hydro Coco 35,9% 26,2% 

Sumber : modifikasi majalah SWA 21/XXVII/2011, SWA 20/XXVII/2012 

 

 

Kekuatan merek dapat terlihat dari kinerja merek suatu merek. 

Berdasarkan Tabel 1.6 kinerja merek minuman isotonik Pocari Sweat mengalami 

penurunan kinerja di tahun 2012, penurunan terjadi pula pada Mizone dari 57,2% 

di tahun 2011 menjadi 53,3% dan Vitazone mengalami peningkatan kinerja merek 

di tahun 2012 sedangkan Fatigon Hydropada tahun 2012 masuk kedalam 4 besar 

kinerja merek terbesar. Hal ini menunjukan bahwa adanya merek isotonik yang 

mengalami perubahan kinerja.  

Adanya kenaikan atau kemunduran dari kinerja merek tersebut akan 

berdampak pada brand equity merek minuman isotonik tersebut, karena brand 

equity terdiri dari dua konstruk multidimensional yang salah satunya yaitu brand 
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value. Brand value sangat berkaitan dengan ekuitas merek. Apabila brand value 

suatu produk mengalami penurunan secara tidak langsung maka ekuitas merek 

produk akan mengalami penurunan.  Tabel 1.7 berikut adalah TOM (Top Of 

Mind) dari merek Pocari sweat dan Mizone  

TABEL 1.7 

TOM (Top Of Mind) MEREK MINUMAN ISOTONIK 2011-2012 

No. Merek 

TOM Ad Awareness TOM Brand 

2011 2012 2011 2012 

1 Pocari Sweat 50,2 46.8 41,7 35,1 

2 Mizone 46,9 44.6 37,5 34,2 

Sumber : Modifikasi majalah SWA 21/XXVII/2011 
 

Kekuatan suatu merek dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek popularitas 

merek (Brand Awareness) dalam TOM (Top Of Mind) menurut survei yang dilakukan 

majalah SWA dan MARS. Berdasarkan Tabel 1.8 TOM awareness Pocari sweat dan 

Mizone mengalami pemurunan dari 50.2 menjadi 46,8 pada tahun 2012 untuk merek 

Pocari sweat dan penurunan merek mizone dari 46,9 menjadi 44,6 ditahun 2012. 

Penurunan terjadi pula pada TOM Brand Pocari sweat dan Mizone ditahun 2012 namun 

Vitazone mengalami peningkatannya di tahun 2012.   

Brand equity adalah keseluruhan dari asset atau harta dari suatu nama merek dan 

symbol yang menambahkan nilai dari suatu barang dan jasa pada perusahaan atau 

pelanggan (David Aaker,2008:157). Semakin kuat brand equity suatu produk, semakin 

kuat pula daya tarik dimata konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantarkan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari waktu ke waktu. 
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Mengingat pentingnya meningkatkan brand equity, maka para perusahaan PT. 

Aqua Golden sebagai produsen merek Mizone dituntut untuk terus berupaya melakukan 

strategi-strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan brand equity dalam 

menghadapi ancaman pesaing. Mizone melakukan berbagai strategi promosi baik melalui 

promosi above the line (ATL) yaitu pasang iklan di televisi, radio, media massa dan 

melakukan promosi below the line (BTL) yaitu brosur, pamphlet,baligo dan lainnya, serta 

dengan promosi internet termasuk pada jejaring sosial dengan bertema “Mizone 100%”. 

Berikut ini Tabel 1.8 strategi-strategi yang dilakukan Minuman Mizone. 

TABEL 1. 8 

STRATEGI-STRATEGI YANG DILAKUKAN  

MINUMAN ISOTONIK MIZONE 2013 

 Mizone 

Product 1. Peluncuran produk Mizone yaitu : 

- Mizone Blewah 

Price 2. Harga mulai dari Rp. 2.500 untuk ukuran 500 ml 

Place 1. Penjualan minuman mizone di tempat yang mudah 

terjangkau oleh konsumen seperti supermarket, toko-

toko kecil, kelontongan, supermarket mini hingga 

supermarket besar. 

2.  

Promotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Advertising : Kampanye terbaru: “Bantu Semangat 

OK lagi !”.  Bertujuan menyebarkan semangat positif 

agar bisa menginspirasi dan menggerakkan 

masyarakat Indonesia memiliki semangat positif 

serta berani melakukan perubahan yang dimulai dari 

diri sendiri. Kampanye dituangkan dalam bentuk 

street musical yang melibatkan akting, menari dan 

menyanyi.  

2. Sales Promotion : Mizone mengadakan promo baru 

yaitu mendapatkan diskon 50% setiap pembelian 

botol Mizone rasa Blewah 500ml yang kedua. 

3.  Public Relation : Mizone mengadakan sampling 

road show di beberapa kota besar pada pusat 

keramaian. Mizone memasuki sekolah dengan 

membuat iklan dam logo mizone pada lapangan 

olahraga serta di white board SMA ternama di 

beberapa kota besar. 
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 MIZONE 

Promotion 4. Direct Marketing : Mizone senangtiasa mengikuti 

promosi di pameran-pameran dengan membuka 

booth khusus Mizone guna untuk menawarkan 

produknya 

5. Personal Selling : Mizone mengadakan acara Mizone 

Toko Niat baik disetiap pada bulan Ramadan di 

setiap kota besar untuk mempromosikan Mizone 

secara langsung kepada konsumen. 

 

Sumber : diolah dari beberapa sumber di internet dan majalah 

Dalam strategi-strategi yang dilakukan Mizone, salah satu strategi yang dilakukan 

oleh PT. Aqua Golden Missisipi dalam meningkatkan kekuatan merek tersebut yaitu 

melalui kegiatan promosi, dengan menggunakan bauran promosi iklan. Mizone 

melakukan promosi intensif setiap tahunnya, melalui iklan dengan gaya unik. Cara 

strategi kampanye Flashmob yang kreatif dan unik menjadikan trensetter di produk 

sejenis. Melalui promosi tersebut memiliki tujuan untuk menginspirasi dan 

menggerakkan masyarakat Indonesia memiliki semangat positif serta berani melakukan 

perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Kampanye dituangkan dalam bentuk street 

musical yang melibatkan akting, menari dan menyanyi dengan penuh warna yang 

menarik dan pesan yang mudah diingat konsumen seperti “Bantu semangatmu OK lagi”, 

Pesan yang ingin disampaikan mizone cukup jelas yaitu “everyday restoration drink”, 

sehingga mampu memancing minat konsumen untuk membeli produk ini, seolah-olah 

produk Mizone “mampu membaca keinginan” setiap konsumennya.  

Iklan sebagai elemen promosi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

para perusahaan dalam menyampaikan pesan penjualan. Iklan yang dilakukan perusahaan 

sangat menunjang dalam peningkatan nilai brand suatu merek. Mizone City Project 

merupakan promosi untuk menarik perhatian merek luar kategori minuman isotonik agar 

memilih minuman isotonik terutama untuk segmen pasar mahasiswa dan pasar 
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profesional muda.. Mengetahui bahwa remaja dan profesional muda menghabiskan lebih 

banyak waktu online, Danone bermitra dengan Admax Network untuk tetap terdepan dari 

pesaing yang telah jenuh media TV, cetak dan luar ruangan.  Produsen Mizone berusaha 

untuk menyelidiki lebih luas dan lebih dalam ke pasar anak muda dengan meningkatkan 

keterlibatan secara online 

Program promosi merupakan faktor penting untuk meningkatkan nilai merek. 

Promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan pembelian ulang melalui 

serangkaian program, acara maupun kampanye yang dilakukan guna meningkatkan 

kesadaran produk. Dengan adanya program promosi yang dilakukan konsumen dapat 

dengan mudah mengingat berbagai macam pilihan produk agar konsumen tidak merasa 

bosan. Perusahaan dapat berkembang jika mempunyai keunggulan unik dibandingkan 

pesaing lainnya, apabila perusahaan tudak mempunyai keunggulan unik, maka 

pesaingnya dapat menggeser posisi strategiknya (Henderson,2008:9). Salah satu strategi 

promosi yaitu Unique Selling Proposition.  Rooser Reeves yang di kutip Kotler 

(2005:261) berpendapat Unique Selling Proposition, perancang iklan membuat 

pernyataan berdasarkan atribut produk yang unik yang mewakili keuntungan konsumen 

yang khas dan bermakna.  

Unique Selling Preposition merupakan cara kreatif dan unik yang optimal karena 

member pelanggan sebuah alasan yang berbeda untuk memilih brand yang ditawarkan 

oleh pembuat iklan disamping penawaran bersaing lainnya. Bagi salah satunya Mizone 

“City Project” dengan slogan „Bantu Semangatmu Ok lagi !” merupakan Unique Selling 

Proposition yang Bertujuan menyebarkan semangat positif agar bisa menginspirasi dan 

menggerakkan masyarakat Indonesia memiliki semangat positif serta berani melakukan 
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perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Positioning merupakan strategi untuk 

memenangi dan menguasai benak pelanggan melaui produk yang ditawarkan (Kartajaya, 

Hermawan : 2006:11). 

 Positioning diciptakan untuk mendukung pembentukan citra produk sehingga 

sangat berkaitan dengan brand dari produk tersebut. Rooser Reeves dalam Kotler 

(2012:341) menyatakan bahwa dengan satu pesan, penetapan posisi yang konsisten 

membuat komunkasi dengan pasar sasaran menjadi lebih mudah, satu pesan 

mengakibatkan karyawan lebih jelas berpikir tentang yang perlu di pertimbangkan, dan 

satu pesan itu juga mempermudah penyesuaian orang secara keseluruhan dengan 

penetapan posisi. 

Berdasarkan data permasalahan yang telah diuraikan makan peneliti merasa perlu 

untuk melakukan penelitian tentang, “Pengaruh Unique Selling Proposition Terhadap 

Brand Equity Produk Minuman Isotonik Mizone”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Persaingan dalam industri minuman isotonik semakin berkembang, hal ini 

membuat setiap perusahaan melakukan berbagai strategi baru dalam menarik 

pelanggan dan menguasai pasar minuman isotonik. Mizone termasuk kedalam 

produsen minuman isotonik terbesar. Mizone memiliki pangsa pasar yang besar 

walaupun belum dapat mengalahkan kompetitornya. Banyaknya minuman isotonik 

yang bermunculan membuat Mizone membuat berbagai macam strategi dengan 

tujuan menarik konsumen dan bersaing dengan produsen lain serta untuk menguasai 

pasar minuman isotonik. Untuk mengatasi menurunnya ekuitas merek minuman 

isotonik Mizone dibandingkan kompetitornya, maka perusahaan melakukan strategi 
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program iklan dengan mengadakan kampanye. Hal tersebut diharapkan mampu 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam mengkonsumsi minuman isotonik Mizone 

yang selanjutnya dapat menambah jumlah pelanggan Mizone. Dengan strategi pesan 

Unique selling Proposition yaitu dengan menggunakan pesan “Bantu semangat Ok 

lagi!” yang berarti mengajak masyarakat lebih semangat, guna meningkatkan 

kekuatan merek Mizone. 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi tema 

sentra masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

Persaingan kategori minuman isotonik terus meningkat seiring 

pesatnya industri minuman di Indonesia. hal ini berdampak bagi 

produsen minuman isotonik Mizone untuk melakukan upaya untuk 

meningkatkan ekuitas merek dan keunggulan bersaing melalui 

strategi program promosi iklan sehingga diharapkan dapat 

memengaruhi meningkatkan ekuitas merek dengan melakukan 

strategi Unique Selling Proposition untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya pada Brand Equity merek Mizone. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan  masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran Unique Selling Proposition pada produk minuman 

isotonik merek Mizone. 

2. Bagaimana gambaran Brand Equity pada produk minuman isotonik merek 

Mizone. 

3. Bagaimana pengaruh Unique Selling Proposition terhadap Brand Equity 

produk minuman isotonik merek Mizone 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak  dicapai, yaitu : 

1. Gambaran Unique Selling Proposition pada produk minuman isotonik merek 

Mizone. 

2. Gambaran Brand Equity pada produk minuman isotonik merek Mizone. 

3. Pengaruh Unique Selling Proposition terhadap Brand Equity produk minuman 

isotonik Mizone 

. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk berbagai pihak baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan memberikan sumbangan dalam aspek 

teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu ekonomi manajemen khususnya 

pada bidang manajemen pemasaran, melalui pendekatan serta metode-metode 

yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru 

dalam aspek strategi pemasaran yang menyangkut pengaruh social media 

marketing terhadap brand awareness, sehingga diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan bagi para akademisi dalam pengembangan teori 

pemasaran. 

2. Penelitian ini diharapakan juga dapat memberikan sumbangan dalam aspek 

praktis yaitu untuk memberi masukan kepada PT. Aqua Golden untuk dijadikan 
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pertimbangan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

pembentukan unique selling proposition terhadap upaya peningkatan brand 

equity. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau acuan dan 

sekaligus untuk memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai unique selling proposition terhadap upaya peningkatan brand equity 

mengingat masih banyak yang belum terungkap pada penelitian ini. 


