
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penelitian tentang pemasaran yang selama dilakukan oleh para peneliti 

seringkali lebih banyak mengambil unit penelitian pada perusahaan-perusahaan 

profit beserta produknya, dan jarang sekali yang mengambil unit penelitiannya   

pada institusi nirlaba. Dan terlebih khusus lagi penelitian pada masalah merek, 

dimana penelitian merek yang banyak dilakukan oleh para peneliti pun seringkali 

juga lebih pada persoalan merek dalam konteks produk yang berbentuk barang. 

Selain itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut lebih banyak 

menggunakan pendekatan mainstream positivisme, meskipun merek dalam 

beberapa segi sangat dekat pada wilayah sosiologi dan psikologi.  Menurut 

Triyuwono (2000:xv) pendekatan positivistik mengklaim bahwa ilmu 

pengetahuan harus netral dan bebas nilai (value free) dan klaim ini merupakan 

bentuk logosentrisme yang dengan kekuatan hegemoninya menganggap bahwa 

ilmu pengatahuan yang tidak mengikuti metode (prosedur) ilmiah (scientific 

method) yang telah diformat oleh ilmu positif/modern adalah ilmu-ilmu yang 

tidak ilmiah; yaitu yang tidak sahih dan tidak layak untuk hidup, dikembangkan 

apalagi ”dipraktikkan”. Sebagaimana yang dilakukan oleh  Ermawati (2002), yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh sikap konsumen terhadap loyalitas merek 

sebuah produk shampo. Dalam penelitian tersebut, ukuran sikap diwujudkan 

pernyataan dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju, yang kemudian 



pernyataan tersebut diwujudkan dalam bentuk angka (kuantitatif). Dari model 

tersebut diketahui bahwa ada pengaruh yang baik sikap konsumen terhadap 

loyalitas merek. Namun belum terungkap alasan-alasan yang cukup komprehensif 

kenapa sikap konsumen tersebut mempunyai pengaruh terhadap loyalitas merek. 

Dan dalam penelitian tersebut tidak terlihat ungkapan-ungkapan konsumen yang 

cukup jelas tentang sikapnya terhadap sebuah produk shampo tersebut.  

Pendekatan kuantitatif tersebut memang dapat membantu secara cepat 

dalam menganalisis suatu masalah, dengan melihat angka-angka yang muncul dari 

perhitungan-perhitungan matematis walaupun bisa jadi ada sisi penting yang 

mungkin dapat terpenggal karena penggunaan pendekatan tersebut. Sebagaimana 

dikatakan Manzilati (2003),”...bahwa penelitian sosial (lebih khusus lagi terkait 

dengan interaksi antar individu) dengan menggunakan pendekatan mainstream 

positivisme memang bisa bermanfaat untuk mendeteksi suatu masalah (dengan 

melihat ’hasil akhir’ dari masalah tersebut). Akan tetapi dengan pendekatan ini, 

hal-hal atau isu-isu penting pada suatu proses interaksi bisa jadi justru tidak 

muncul”.  

Atas dasar hal tersebut diatas maka penelitian ini akan mencoba meneliti 

merek di institusi pendidikan negeri, yaitu Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya (FE UB), yang selama ini dianggap tidak berorientasi profit (nirlaba), 

dan dengan menggunakan pendekatan interpretif. Dlam penelitian ini peneliti 

ingin mengetahui identitas merek yang dipunyai oleh institusi pendidikan tersebut. 

Penelitian ini mengangkat tema identitas merek karena menurut peneliti, identitas 

merek juga harus dipunyai oleh institusi pendidikan, dan bukan monopoli institusi 



profit saja. Dengan adanya identitas merek, setidaknya institusi pendidikan 

tersebut memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang itu dapat menjadi ciri 

khas, yang kemudian dapat dijadikan sebagai keunggulan tersendiri dan bisa jadi 

sekaligus digunakan sebagai bahan evaluasi diri. Sebagaimana diungkapkan 

Temporal (2000), ”Tujuan dari memperlengkapi merek dengan identitas 

(termasuk namanya sendiri) adalah membuat orang menyukainya dan 

memandangnya sebagai sesuatu yang unik dalam suatu hal. Dengan 

melakukannya, pembangunan merek akan sukses dalam menghasilkan citra merek 

yang diinginkan”.  

Identitas merek bisa jadi diciptakan dan dikondisikan oleh institusi yang 

bersangkutan, atau bisa jadi terbentuk dengan sendirinya, yang terjadi karena 

penilaian yang dilakukan oleh pihak lain, sebagai hasil dari sebuah interaksi dan 

interpretasi suatu makna-makna yang melekat dalam simbol-simbol institusi 

tersebut. Bisa jadi identitas merek yang diciptakan secara formal oleh pihak 

birokrasi, biasanya secara tidak langsung dalam bentuk visi dan misi institusi, 

dengan identitas merek yang tercipta dari hasil interaksi dalam lingkungan secara 

informal berbeda. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti akan mendatangi bagian 

dari masyarakat kampus, yang berperan besar dalam membentuk identitas merek 

FE-UB, yaitu mahasiswa. Interaksi-interaksi yang dilakukan oleh para mahasiswa 

FE UB, baik di kantin, di lapangan parkir, di halaman kampus dan lain sebagainya 

bisa jadi telah memaknai identitas merek FE UB tertentu. Dan bisa jadi 

munculnya kelompok-kelompok di kalangan mahasiswa FE UB adalah sebagai 

wujud eksistensi atas identitas merek yang dipunyai oleh FE UB. Sehingga 



dimungkinkan identitas merek tersebut kemudian mewujud dalam simbol-simbol 

yang dijadikan media interaksi di kalangan masyarakat kampus.   

Dengan melihat identitas merek FE UB dari sudut pandang mahasiswa, 

dimana sudut pandang ini direkam dari aktifitas interaksi mereka, maka 

diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh ekspektasi ataupun pemaknaan 

mahasiswa terhadap FE UB serta simbol-simbol apa yang selama ini menjadikan 

adanya sebuah interaksi dalam kampus FE UB. Dari situ kemudian akan kita tarik 

benang merahnya dengan visi dan misi yang dibangun oleh FE UB. Karena visi 

dan misi institusi bisa jadi adalah identitas merek yang sedang dibangun FE UB. 

 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Dari uraian tersebut maka penelitian ini akan mengungkap beberapa 

permasalahan pokok yaitu : 

1. Bagaimana  pentingnya identitas merek bagi FEUB? 

2. Simbol apakah yang dijadikan mahasiswa  dalam berinteraksi di 

lingkungan FE UB?  

3. Bagaimakah pemaknaan mahasiswa terhadap visi dan misi yang 

dibangun oleh FE-UB? 

4. Bagaimana visi dan misi FE-UB sebagai the generalized other 

membentuk identitas merek FE-UB? 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian  

Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan pentingnya merek bagi FEUB 

2. Menjelaskan simbol yang dijadikan mahasiswa dalam berinteraksi di 

lingkungan FE-UB 

3. Menjelaskan pemaknaan mahasiswa FE-UB terhadap visi yang dibangun 

oleh FE-UB 

4. Menjelaskan visi dan misi FE-UB sebagai the generalized other sebagai 

pembentuk identitas merek FE-UB  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang akan dicapai dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memperluas cakrawala berpikir serta 

memperdalam pemahaman tentang metode kualitatif dalam penerapannya 

pada bidang pemasaran 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam melihat dinamika kejadian-

kejadian dalam bidang pemasaran dan memahami perilaku konsumen 

secara lebih dinamis 

 



3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Sebagai masukan dalam membuat kebijakan pengembangan kampus 

dengan lebih melibatkan peran mahasiswa dan memberikan salah satu 

alternatif dalam pengelolaan kampus yang marketable  
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