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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian  Teori 

1. Merek 

a. Definisi Merek 

      Definisi merek menurut Kotler (2002:460) ialah “nama, istilah, tanda, symbol, 

atau rancangan, atau kombinasi hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang/jasa dari seseorang/sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing”. Kartajaya (2005:184) menyatakan merek 

adalah value indikator, yaitu indikator yang menggambarkan seberapa kokoh dan 

solidnya value perusahaan dan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. 

      Berdasarkan hal tersebut merek merupakan nama, simbol, tanda, atau 

rancangan,  maupun kombinasi hal-hal tersebut yang bertujuan membedakannya 

dengan produk pesaing. Pada dasarnya merek bukan sekedar nama atau simbol 

saja, melainkan mempresentasikan produk atau layanan. Merek merupakan 

cerminan value yang diberikan oleh produk maupun perusahaan. 

b. Tujuan Merek 

      Fandy Tjiptono (2002:104) menyatakan bahwa merek digunakan untuk 

beberapa tujuan antara lain: 

1). Sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan 

suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Ini akan memudahkan 
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konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan 

pembelian ulang 

2). Alat promosi , sebagai daya tarik produk 

3). Untuk mengendalikan pasar 

4). Untuk membina citra dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas 

serta prestise tertentu kepada konsumen 

c. Makna Merek 

Makna merek menurut Kotler (2002:460) meliputi: 

1). Nilai 

Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang  

memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna  merek tersebut 

2). Budaya 

Suatu  merek juga mewakili budaya tertentu. Contoh Mercedes  mewakili  

budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang 

efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 

3). Kepribadian 

Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi   

para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, 

kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang 

digunakan. 
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4). Pemakai 

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli/menggunakan. 

Contoh orang sukses menggunakan BMW 7 

        5). Atribut 

Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW seri 7 

merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu 

menjaga keamanan, bergengsi, berharap jual mahal serta dipakai oleh 

para senior eksekutif perusahaan multinasional 

6). Manfaat 

Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. 

Manfaat fungsional biasanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang 

dilakukan sebuah produk. Manfaat emosional diperoleh pelanggan 

berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya. 

d.  Strategi Merek 

      Menurut Freddy Rangkuti (2008:38) Strategi Merek dapat berupa pengenalan  

merek baru (new brand), strategi multi merek (multi brand strategy), strategi 

perluasan merek (brand extension strategy), dan strategi perluasan lini (line 

extension strategy). 

1) Merek baru 

Sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah nama merek baru ketika 

memasuki sebuah kategori produk baru. Strategi ini dapat dilakukan 

karena tidak ada nama merek yang sesuai. 
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2) Multi Merek 

Perusahaan ingin mengelola berbagai nama merek dalam kategori yang 

ada untuk mengemukakan fungsi dan manfaat yang berbeda 

3) Perluasan Merek 

Usaha untuk menggunakan sebuah nama merek yang sudah berhasil untuk 

meluncurkan produk baru atau produk yang dimodifikasi dalam kategori 

baru 

4) Perluasan lini produk 

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan memperkenalkan 

berbagai macam feature atau tambahan variasi produk, dalam sebuah 

kategori produk yang ada di bawah nama merek yang sama, seperti rasa, 

bentuk, warna atau ukuran kemasan lain 

 

5. Ekuitas  Merek 

a. Definisi Ekuitas Merek 

      Menurut Aaker (1997:22-23) adalah seperangkat aset dan liabilitas merek 

yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang 

menambah/mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang/jasa kepada 

perusahaan atau pelanggan perusahaan. A Shimp (2004:10) menyatakan ekuitas 

merek dari perspektif konsumen, sebuah merek memiliki ekuitas sebesar 

pengenalan konsumen atas merek tersebut dan menyimpannya dalam memori 

mereka beserta asosiasi merek yang mendukung, kuat, dan unik ekuitas merek 
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dalam perspektif konsumen terdiri atas dua pengetahuan tentang kesadaran merek 

dan citra merek. 

b. Konsep Ekuitas Merek 

Manfaat ekuitas merek baik bagi konsumen maupun produsen terlihat pada 

gambar berikut: 

Konsep Equity 

 

Kesadaran merek                                                                                        asosiasi merek 

 

 

 

     Loyalitas merek                                                            aset hak milik merek yang 

lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand  Equity  

Memberikan nilai 
kepada customer 
dengan menguatkan: 
1). Interpretasi/proses 
     informasi 
2). Rasa percaya diri 
     dalam   pembelian 
3). Pencapaian kepuasan 
     dari  customer    

Memberikan nilai kepada 
perusahaan dengan menguatkan : 
1). Efisiensi dan efektivitas  
     program pemasaran 
2). Loyalitas Brand 
3). Harga/laba 
4). Peningkatan perdagangan 
5). Keuntungan kompetitif 
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Menurut Aaker dalam Kartajaya (2005:203) Ekuitas Merek terdiri atas lima 

kategori yaitu: 

a).  Kesadaran Merek 

Masyarakat cenderung bertransaksi dengan produk atau merek yang 

dikenal karena di bawah sadar merek yang tidak terkenal mempunyai 

sedikit peluang untuk diingat konsumen, sesuai pendapat Aaker (1996) 

mendefinisikan brand awareness sebagai: “The ability of a potential 

buyer to recognize or recall that a brand is number of a certain product 

category” Kesadaran merek menggambarkan keberadaan merek di dalam 

pikiran konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori 

dan biasanya mempunyai peranan kunci dalam brand equity. 

Meningkatkan kesadaran adalah suatu mekanisme untuk memperluas 

pasar merek. Kesadaran juga mempengaruhi persepsi dan tingkah laku. 

Kesadaran merek merupakan key of brand asset atau kunci pembuka 

untuk masuk keadaan lainnya. Jadi jika kesadaran itu sangat rendah maka 

hampir dipastikan bahwa ekuitas mereknya juga rendah. 

b).   Kesan Kualitas Merek (Brand Perceived Quality) 

Dijelaskan bahwa kualitas merek dapat menciptakan profitabilitas, 

karena dapat memengaruhi pasar, harga mempunyai dampak langsung 

pada profitabilitas, tidak memberikan pengaruh negatif pada biaya. 
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c).  Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

      Pengertian loyalitas merek (Freddy Rangkuti:2008) adalah ukuran dari 

kesetiaan konsumen terhadap suatu merek, karena loyalitas adalah inti 

dari brand equity dan selalu menjadi gagasan sentral dalam pemasaran. 

Peningkatan loyalitas akan mengurangi kerentanan pelanggan dari 

serangan kompetitor, sehingga dapat dipakai sebagai indikator tingkat 

perolehan laba mendatang, karena loyalitas merek dapat diartikan 

penjualan di masa depan. 

d). Aset merek lain seperti trademark, paten, dan relationship dengan 

komponen  saluran distribusi Trademark akan melindungi merek dari 

pesaing yang mencoba mengelabui pelanggan dengan nama yang 

sama/mirip dengan nama merek. Paten akan menghindarkan perusahaan 

dari persaingan langsung, karena pesaing tak bisa menggunakan paten 

tersebut tanpa izin. Relationship dengan komponen saluran distribusi bisa 

dijalin secara baik jika reputasi dan kinerja merek bagus. 

e).  Asosiasi Merek 

      Asosiasi merek adalah asosiasi apapun yang terkait dengan sebuah merek 

tertentu. 

Kemudian manfaat ekuitas merek bagi pelanggan adalah sebagai berikut: 

(1). Interpretasi proses informasi 

(2). Rasa percaya diri dalam pembelian 

(3). Pencapaian kepuasan dari pelanggan 
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Kemudian manfaat ekuitas merek bagi perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

(1). Efisiensi dan efektifitas pemasaran 

(2). Brand Loyalty 

(3). Harga Laba 

(4). Perluasan Merek 

(5). Peningkatan Perdagangan 

              (6). Keuntungan Kompetitif 

 

6. Asosiasi Merek 

a. Definisi Asosiasi Merek 

      Menurut Aaker dalam Rangkuti (2008:43) “menyatakan bahwa asosiasi merek 

adalah segala hal berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek”. Asosiasi 

tidak hanya eksis namun juga memiliki suatu tingkatan kekuatan keterkaitan pada 

suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau  

penampakan untuk mengomunikasikannya, ditambah lagi jika kaitan tersebut 

didorong oleh suatu jaringan dari kaitan-kaitan lain. 

      Merek yang telah mapan akan memiliki posisi yang menonjol dalam 

persaingan apabila didukung oleh berbagai asosiasi merek yang saling 

berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian dibenak konsumen sehingga 

membentuk citra tentang merek. Semakin banyak asosiasi yang saling 

berhubungan, semakin kuat brand image yang dimiliki oleh merek tersebut. 
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b. Acuan Asosiasi Merek 

      Menurut Aaker (1997:167) acuan asosiasi merek terdiri dari kelas produk, 

harga relatif, penggunaan, pelanggan, orang terkenal/khalayak, gaya 

hidup/kepribadian, pesaing, negara/wilayah geografis, atribut tak berwujud, 

manfaat bagi pelanggan, atribut produk: 

1) Kelas Produk 

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. 

2) Harga Relatif 

Evaluasi terhadap merek disebagian kelas produk ini akan diawali dengan 

penentuan posisi merek tersebut dalam satu atau 2 dari tingkat harga 

3) Penggunaan 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan 

suatu penggunaan/aplikasi tertentu 

4) Pengguna/Pelanggan 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan 

sebuah tipe pengguna/pelanggan dari produk tersebut. 

5) Orang terkenal/Khalayak 

Mengaitkan orang terkenal atau aktris dengan sebuah merek dapat 

mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang terkenal ke merek 

tersebut. 
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6) Gaya hidup/Kepribadian 

Asosiasi sebuah merek dengan suatu gaya hidup dapat diilhami oleh 

asosiasi para pelanggan merek tersebut dengan aneka kepribadian dan 

karakteristik gaya hidup yang hampir sama. 

7) Pesaing 

Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai/bahkan mengungguli 

pesaing. 

       8)  Negara/Wilayah Geografis 

Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat asalkan memiliki 

hubungan yang erat dengan produk, bahan, dan kemampuan 

 9)   Atribut tidak Berwujud 

Suatu faktor tak berwujud merupakan atribut umum, seperti halnya 

persepsi kualitas, kemajuan teknologi, atau kesan nilai yang 

mengikhtisarkan serangkaian atribut objektif. 

     10)  Manfaat bagi Pelanggan 

Sebagian besar atribut produk memberikan manfaat bagi pelanggan, maka 

biasanya terdapat hubungan antara keduanya artinya, jika kehendak 

membuat asosiasi manfaat, perusahaan harus membuat asosiasi atribut 

sebagai alasannya. 

     11)  Atribut Produk 

Mengasosiasikan suatu objek dengan salah satu atau beberapa atribut atau  

karakteristik suatu produk merupakan strategi positioning yang tepat. 
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Unsur-unsur atribut produk 

             a).  Kualitas Produk 

Kotler dan Armstrong (2004:347) menyatakan bahwa “kualitas produk 

adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya”. 

Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat 

dikatakan sebagai produk yang memiliki kualitas baik. 

Menurut Kotler (2004:330), kebanyakan produk disediakan pada satu 

diantara empat tingkatan kualitas, yaitu: kualitas rendah, kualitas rata-

rata sedang, kualitas baik, kualitas sangat baik. Beberapa dari atribut 

diatas dapat diukur secara objektif. Namun demikian dari sudut 

pemasaran kualitas harus diukur dari sisi persepsi pembeli tentang 

kualitas produk tersebut. Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan 

Boyd (2005:p.442) apabila perusahaan ingin mempertahankan 

keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti 

aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk 

membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk 

pesaing. Dimensi kualitas produk tersebut terdiri dari: 

(1) Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik 

operasi  dasar dari sebuah produk. 

(2) Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur 

produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut 
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harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen 

terhadap produk maka semakin besar pula daya tahan produk. 

(3) Conformance to specification (kesesuaian dengan spesifikasi), 

yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah 

produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk. 

(4) Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang 

untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah 

ketertarikan konsumen terhadap produk. 

(5) Reliability (realibilitas) adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu 

tertentu. 

(6) Aesthetic (estetika) berhubungan dengan bagaimana 

penampilan produk bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan 

bentuk produk. 

(7) Perceived quality (kesan kualitas) sering dibilang merupakan 

hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak 

langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak 

mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang 

bersangkutan. 
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  b). Fitur Produk 

Kotler dan Armstrong (2004:348) sebuah produk dapat ditawarkan 

dengan beraneka macam fitur. Perusahaan dapat menciptakan model 

dengan tingkat yang lebih tinggi dengan menambah beberapa fitur. 

Fitur adalah alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan dari 

produk pesaing. 

               c). Desain Produk 

(Taufan darussalam:2007) Desain merupakan rancangan bentuk dari 

suatu produk yang dilakukan atas dasar pandangan bahwa “bentuk 

ditentukan oleh fungsi” dimana desain mempunyai kontribusi 

terhadap manfaat dan sekaligus menjadi daya tarik produk karena 

selalu mempertimbangkan faktor-faktor estetika, ergonomis, bahan 

dan lain-lain. Desain atau rancangan yang baik dapat menarik 

perhatian, meningkatkan kinerja produk, mengurangi biaya produk 

dan memberi keunggulan bersaing yang kuat di pasar sasaran. 

      Di samping acuan merek yang telah disebutkan, beberapa merek juga 

memiliki asosiasi dengan berbagai hal lain yang belum disebutkan. Dalam 

kenyataannya, tidak semua merek produk memiliki semua asosiasi di atas. Merek 

tertentu berasosiasi dengan beberapa hal di atas dan merek lainnya dengan 

beberapa hal yang lain. Asosiasi-asosiasi dapat membentuk, mengikhtisarkan 

sekumpulan fakta dan spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan diakses para 

pelanggan. Sebuah asosiasi bisa menciptakan informasi padat bagi pelanggan dan 
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bisa memengaruhi peringatan kembali atas informasi tersebut, terutama pada saat 

mengambil keputusan. Asosiasi juga bisa memengaruhi interpretasi mengenai 

fakta-fakta. 

c. Hubungan Asosiasi Merek dengan Citra Merek 

      Asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra 

tentang merek didalam benak konsumen. Citra merek adalah persepsi tentang 

merek yang direfleksikan oleh asosiasi merek yang ada dalam benak konsumen. 

Asosiasi merek adalah informasi lain yang dianggap penting mengenai suatu 

produk yang ada dibenak konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan 

merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap citra merek. Asosiasi dan 

pencitraan keduanya mewakili berbagai realita obyektif merek yang telah mapan 

dan memiliki posisi yang menonjol dalam kompetisi karena didukung asosiasi 

merek kuat. Asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dan 

pelanggan, sehingga dapat membantu proses penyusunan informasi untuk 

membedakan merek satu dengan merek lain. Asosiasi merek yang kuat dapat 

meningkatkan citra merek suatu produk. 

d. Hubungan Asosiasi Merek dengan Ekuitas Merek 

      Keller (1998:99) menyatakan bahwa “Ekuitas Merek adalah sekumpulan asset 

dan menambah nilai yang ada dalam produk/jasa tersebut meliputi: “brand 

awareness, perceived quality, brand association, brand loyalty.” Membangun 

persepsi dapat dilakukan melalui jalur merek kepada produk lainnya atau 

menciptakan bidang bisnis baru yang terkait dengan biaya yang jauh lebih mahal 
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untuk dimasuki tanpa merek yang memiliki ekuitas merek tersebut. Merek yang 

prestisius dapat disebut memiliki ekuitas merek yang kuat. Suatu produk dengan 

ekuitas merek yang kuat dapat membentuk landasan merek yang kuat dan mampu 

mengembangkan keberadaan suatu merek dalam persaingan apapun dalam jangka 

waktu lama. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya 

tariknya di mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut yang 

selanjutnya dapat menggiring konsumen melakukan pembelian serta 

mengantarkan perusahaan untuk mendapat keuntungan. Kekuatan, kebaikan, dan 

keunikan dari asosiasi merek merupakan dimensi dari pengetahuan mengenai 

merek yang berperan penting terhadap penentuan respon pelanggan yang 

membangun ekuitas merek. Kekuatan, favorability, keunikan dari asosiasi merek 

merupakan peranan penting yang menentukan ekuitas merek, motivasi dan 

kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk (keputusan pembelian yang 

tinggi) didasarkan pada semakin kuatnya asosiasi merek yang ada di benak 

konsumen atas produk tersebut. Merek dengan jumlah asosiasi yang banyak akan 

mampu meningkatkan ekuitas merek yang tinggi pula. Ekuitas merek yang kuat 

dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru atau 

merangkul konsumen yang lama, dapat meningkatkan penjualan karena mampu 

menciptakan loyalitas, juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pertumbuhan 

dan perluasan merek 
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e.  Fungsi Asosiasi Merek 

      Asosiasi merek yang membentuk citra merek, merupakan pijakan konsumen 

dalam keputusan pembelian. Banyaknya asosiasi dan variasi dari asosiasi merek 

dapat memberikan nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi perusahaan dan 

pelanggan. Humdiana (2005:47 – 48) menyebutkan adanya lima fungsi Asosiasi 

Merek, meliputi 

1). Membantu memproses/menyusun informasi 

Sebuah asosiasi bisa menciptakan informasi bagi pelanggan dan bisa 

mempengaruhi peringatan kembali atas informasi tersebut, terutama pada 

saat mengambil keputusan. Asosiasi juga bisa mempengaruhi interpretasi 

mengenai fakta-fakta 

2). Membedakan/memosisikan merek 

Suatu asosiasi bisa memberikan landasan yang penting bagi usaha untuk 

membedakan dan memisahkan suatu merek dengan merek yang lain. 

Asosiasi–asosiasi pembeda bisa menjadi keuntungan kompetitif yang 

penting jika sebuah merek sudah dalam posisi yang mapan (dalam 

kaitannya dengan kompetitor). Untuk suatu atribut utama dalam kelas 

produk tertentu, para kompetitor akan mendapat kesulitan untuk 

menyerang 
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        3). Memberikan landasan bagi perluasan 

Suatu asosiasi bisa menghasilkan landasan bagi suatu perluasan dengan 

menciptakan rasa kesesuaian antara merek dengan produk baru/dengan 

menghadirkan alasan untuk membeli produk perluasan tersebut. 

        4). Menciptakan sikap/perasaan positif 

Beberapa asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang 

akhirnya merembet ke merek yang bersangkutan. Beberapa asosiasi 

mampu menciptakan perasaan positif selama pengalaman menggunakan 

dan mengubah pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain daripada 

yang lain. 

5). Membangkitkan alasan untuk membeli 

Asosiasi merek membutuhkan berbagai atribut produk/manfaat pelanggan 

yang bisa menyadarkan suatu alasan spesifik untuk membeli dan 

menggunakan merek tersebut. Asosiasi-asosiasi ini merupakan landasan 

dari keputusan pembelian dan loyalitas merek. Beberapa asosiasi juga 

memengaruhi keputusan pembelian dengan cara memberikan kredibilitas 

dan rasa percaya diri atas merek tersebut 
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f. Manfaat Asosiasi Merek 

      Keller (1998:213) menyatakan manfaat asosiasi merek dapat diklasifikasikan 

dalam 3 kategori, meliputi: 

1). Manfaat bagi perusahaan 

Asosiasi merek yang telah dilakukan dapat digunakan perusahaan untuk 

menetapkan    strategi merek yang lebih efektif, untuk membedakan 

dalam memosisikan dan memperluas merek, menciptakan sikap, 

perasaan positif terhadap merek. 

2). Manfaat bagi pelanggan 

Manfaat bagi pelanggan dapat dibagi 2, yaitu manfaat rasional (rational 

benefit) dan manfaat psikologi (psychological benefit). Manfaat 

rasional berkaitan erat dengan atribut dari produk yang dapat menjadi 

bagian dari proses pengambilan keputusan yang rasional. Manfaat 

psikologis seringkali merupakan konsekuensi ekstrim dalam proses 

pembentukan sikap, berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan ketika 

membeli/menggunakan merek tersebut. 

    3). Manfaat bagi pesaing 

Adanya asosiasi merek tersebut, pesaing dapat mengetahui kekuatan, 

kebaikan dan keunikan asosiasi yang terdapat dari merek-merek lain, 

sehingga pesaing dapat dengan lebih bijaksana untuk menentukan 

strategi merek yang tepat agar mereknya memiliki asosiasi yang kuat 

dalam benak konsumen mengupayakan pengembangan merek 



28 

 

 

 

berdasarkan karakteristik fungsional dan mengomunikasikannya secara 

jelas kepada konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen dapat dengan 

mudah mengetahui dan membedakan antara merek yang satu dari 

merek yang lain. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan 

loyalitas konsumen terhadap merek produknya. 

 

7. Pengukuran Asosiasi Merek 

      Pengukuran asosiasi merek dapat dilakukan dengan berbagai macam cara: 

Keller (1998:229) menyatakan “asosiasi merek dapat diukur dengan 

menggunakan teknik kualitatif yakni dilakukan dengan mengingatkan asosiasi 

yang mungkin”. Sebagai contoh free association, dimana pelanggan diminta 

untuk menjawab atau mendeskripsikan suatu merek sesuai dengan yang mereka 

tahu. Tujuan utama dari free association untuk mengidentifikasi asosiasi merek 

yang mungkin ada dalam benak pelanggan, di samping untuk mengetahui 

indikator yang berhubungan dengan kekuatan, kebaikan, dan keunikan asosiasi 

merek. Pengukuran asosiasi merek juga dilakukan dengan menggunakan skala 

absolute/perbandingan, skala verbal, skor, atau spasial, skala jumlah/titik, skala 

perimbangan, dan skala tanggapan “ya” atau “tidak” menurut Aaker (1997:171) 

“pengukuran dengan menggunakan skala dinilai lebih objektif dan dapat 

dipercaya daripada teknik kualitatif. Skala “ya” atau “tidak” pernah dilakukan 

oleh Albari dan Pramudito (2009). Jenis tanggapan “ya” atau “tidak” bisa 
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menghindari kelemahan pendekatan multiatribut, karena keseluruhan dimensi 

yang diukur direduksi menjadi lebih sedikit faktor. 

8. Definisi  Citra Merek 

      Menurut Keller (1993:3) citra merek adalah persepsi pelanggan terhadap suatu 

merek yang digambarkan melalui asosiasi merek yang ada dalam ingatan 

konsumen. Menurut Low dan Lamb Jr (2000) citra merek adalah persepsi tentang 

suatu merek sebagai refleksi asosiasi merek yang terbentuk dalam ingatan 

konsumen. Berdasarkan hal tersebut citra merek adalah adalah persepsi pelanggan 

terhadap suatu merek yang  digambarkan melalui asosiasi merek yang terbentuk 

dalam ingatan konsumen. 

a. Pengukuran Citra Merek 

Sesuai dengan konsepnya, citra merek yang positif dapat diukur melalui 

tanggapan konsumen  tentang asosiasi merek yang meliputi: 

1). Keuntungan dari Asosiasi Merek 

Keuntungan dari asosiasi merek, konsumen percaya bahwa atribut dan 

manfaat yang  diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen, sehingga menciptakan sikap yang positif 

terhadap merek. Tujuan akhir dari konsumsi konsumen adalah 

mendapatkan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan yang ada. 

Adanya kebutuhan dan keinginan dalam diri konsumen melahirkan 

harapan, dimana harapan tersebut yang diusahakan oleh konsumen 

untuk dipenuhi melalui kinerja produk dan merek yang dikonsumsi. 
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Apabila kinerja produk atau merek melebihi harapan, maka konsumen 

akan puas, demikian juga sebaliknya apabila kinerja berada di bawah 

harapan maka konsumen tidak puas. Keuntungan dari asosiasi merek 

dapat dinyatakan dalam bentuk manfaat produk, tersedia banyak. 

2). Kekuatan dari Asosiasi Merek 

Kekuatan dari asosiasi merek, tergantung pada bagaimana informasi 

masuk dalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut 

dikelola oleh data sensoris di otak sebagai bagian dari citra merek. 

Ketika konsumen secara aktif memikirkan dan menguraikan arti 

informasi pada suatu produk atau jasa akan tercipta asosiasi yang makin 

kuat pada ingatan konsumen. Konsumen memandang suatu objek 

stimuli melalui sensasi-sensasi yang mengalir melalui kelima indra: 

mata, telinga hidung, kulit, lidah. Namun demikian, setiap konsumen 

mengikuti, mengatur, dan menginterpretasikan data sensoris ini 

menurut cara masing-masing. Persepsi tidak hanya tergantung pada 

stimuli fisik tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Perbedaan 

pandangan pelanggan atas suatu objek (merek) akan menciptakan 

proses persepsi dalam perilaku pembelian yang berbeda. 

3). Keunikan dari Asosiasi Merek 

      Merek harus unik dan menarik, sehingga dapat menimbulkan 

asosiasi yang kuat di dalam pikiran pelanggan. Merek harus dapat 
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melahirkan keinginan pelanggan mengetahui lebih jauh dimensi merek 

yang terkandung didalamnya. Merek hendaknya mampu menciptakan 

motivasi setiap pelanggan potensial untuk mulai mengkonsumsi 

produk. Merek juga hendaknya mampu menciptakan prestise bagi 

pelanggan yang mengkonsumsi produk dengan merek tersebut. Nama 

perusahaan yang bonafid juga mampu mendukung keunikan asosiasi 

merek. 

9. Karakteristik Konsumen 

      Penganalisaan hubungan konsumen-produk, adalah penting untuk menyadari 

bahwa konsumen itu beragam dalam keinginan untuk mencoba suatu produk baru. 

Jenis konsumen yang berbeda dapat mengadopsi produk baru pada tahapan siklus 

hidup baru yang berbeda pula. 

      Peter dan Olson (2000:169) mengklasifikasi lima group karakteristik 

pengadopsi yaitu: 

a. Inovator: mereka yang suka berpetualang dan mau mengambil risiko. 

b. Pengadopsi awal: mereka yang dihormati dan sering memengaruhi 

mayoritas awal. 

c. Mayoritas awal: menghindar dari risiko dan terinci dalam pembelian 

produk 

d. Mayoritas akhir: adalah mereka yang skeptis dan berhati-hati terhadap 

sebuah ide baru 
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e. Pengekor: mereka yang sangat tradisional dan berpaku pada tata nilai 

mereka sendiri. 

Karakteristik konsumen individu menurut Peter dan Olson (2000:171) 

meliputi: 

1). Kebutuhan 

      Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan akan sebagian dari 

pemuasan dasar yang dirasakan atau disadari, kebutuhan tidak 

diciptakan oleh lingkungan tetapi telah ada dalam setiap jaringan jasad 

hidup manusia contohnya, kebutuhan sandang, pangan, papan, 

aktualisasi diri dan kebutuhan lain agar tetap hidup 

2).  Persepsi 

       Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan 

informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. 

3).  Sikap 

Evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari 

seseorang terhadap suatu objek atau gagasan, sikap menyebabkan 

orang-orang berperilaku secara cukup konsisten terhadap objek yang 

serupa. 
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4).  Demografi 

      Variabel demografi terdiri atas karakteristik seperti usia, penghasilan, 

dan etnis, dengan memonitor perubahan demografi, para pemasar 

dapat lebih baik mengindentifikasi dan memilih segmen pasar, 

meramalkan penjualan produk, memilih media untuk target 

penjualannya. 

5).  Kelas Sosial 

      Sebuah hirarki status nasional dimana kelompok dan individu 

dibedakan dalam hal gengsi dan nilai. Pengidentifikasian setiap kelas 

sosial sangat kuat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan 

seseorang, akan tetapi keahlian sosial, aspirasi status, partisipasi 

komunitas, sejarah keluarga, tingkat budaya juga bisa memengaruhi. 

6).  Gaya Hidup 

       Gaya Hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, 

minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan hidup 

seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

didefinisikan sebagai pola hidup dimana orang menghabiskan waktu 

dan uang. 

7).  Kepribadian Konsumen 

Pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk 

bertingkah laku. Kepribadian seperti penyerang, pendiam, 

patuh/otoriter, dapat mempengaruhi sikap terhadap merek dan produk. 
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      Segmentasi pasar konsumen sangat diperlukan oleh perusahaan untuk 

menentukan langkah/strategi yang tepat untuk setiap produknya. 

Penentuan sasaran untuk menghasilkan respon positif atas usaha 

komunikasi pemasaran juga dapat menggunakan 3 karakteristik konsumen 

berdasarkan demografi, psikografi, geodemografi. 

10.Komunikasi Pemasaran 

a. Definisi Komunikasi Pemasaran 

Menurut A.Shimp(2004:4) adalah proses pengembangan dan implementasi 

berbagai bentuk komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon 

pelanggan secara berkelanjutan 

b. Ciri-ciri Komunikasi Pemasaran 

1).  Mempengaruhi Perilaku 

      Tujuan IMC (Integrated Marketing Communication) adalah untuk 

memengaruhi perilaku khalayak sasarannya. Hal ini berarti 

komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekadar 

memengaruhi kesadaran merek atau memperbaiki perilaku konsumen 

terhadap merek. 

2).  Berawal dari Pelanggan dan Calon Pelanggan 

Ciri ciri IMC yang kedua adalah bahwa prosesnya diawal dari 

pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada 

komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan 

efektif dalam mengembangkan komunikasi persuasif 
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3).  Menggunakan Seluruh Bentuk Kontak 

IMC menggunakan seluruh bentuk komunikasi dan bentuk kontak 

yang berhubungan merek atau perusahaan dengan pelanggan mereka, 

sebagai jalur penyampaian pesan yang potensial. Istilah kontak 

dipakai untuk menerangkan segala jenis media yang dikomunikasikan 

melalui cara yang mendukung. Ciri utama dari elemen ketiga IMC ini 

adalah bahwa ia merefleksikan kesediaan menggunakan bentuk 

komunikasi apa pun, dengan syarat merupakan yang terbaik dalam 

menjangkau upaya khalayak, dan tidak menetapkan suatu media 

tertentu sebelumnya 

4).  Menciptakan Sinergi 

Dalam definisi IMC terkandung kebutuhan akan sinergi 

(berkesinambungan), semua elemen komunikasi (iklan, komunikasi 

ditempat pembelian, promosi, event, dan lain-lain). Harus berbivara 

dengan satu suara; koordinasi merupakan hal yang sangat penting 

untuk menghasilkan citra merek yang kuat dan utuh, serta dapat 

membuat konsumen melakukan aksi pembelian. 

      5). Menjalin Hubungan 

Karakteristik IMC yang kelima adalah kepercayaan bahwa 

komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya 

hubungan antara merek dengan pelanggannya 
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c. Bentuk-bentuk Komunikasi Pemasaran 

1).  Personal Selling 

      Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman terhadap produk 

sehingga meeka kemudian mencoba dan membelinya. 

 2). Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada  

informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang 

disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan 

yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. 

3).  Publisitas 

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan 

jasa secara non personal, yang mana orang atau organisasi yang 

diuntungkan tidak membayar untuk itu. 

4). Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan. 
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      5). Public Relations 

      Public Relations merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk memengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap 

berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

      1. Albari dan Pramudito (2005), penelitian berjudul Analisis Asosiasi Merek 

Nokia, Siemens, dan Sony Ericsson di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memetakan 

asosiasi masing-masing merek handphone berdasarkan kategori konsumen melalui 

pendekatan chi square test. Hasil Uji Cochran menunjukkan bahwa dari 19 

asosiasi merek yang diteliti, diperoleh hasil handphone merek Nokia memiliki 6 

asosiasi yaitu bentuk fashionable, banyak varian, produk inovatif, handphone 

yang portable/dapat dihubungkan dengan perangkat elektronik lainnya, teknologi 

tercanggih, dan penggunaan mudah. Siemens memiliki 4 asosiasi yaitu teknologi 

tercanggih, handphone yang inovatif, portable/dapat dihubungkan dengan 

perangkat elektronik lainnya, dan penggunaan mudah. Sony Ericsson memiliki 10 

Asosiasi, yakni produk berkualitas, bentuk fashionable, banyak varian, 

komunikasi mudah, fasilitas multimedia, produk inovatif, portable, harga 

kompetitif, bentuk mungil, dan ringan. Hasil uji chi square untuk menguji ada 

tidaknya perbedaan asosiasi merek handphone tertentu menurut karakteristik 

konsumen (gender, usia, pekerjaan, pengeluaran pribadi setiap bulan). Hasilnya 

menunjukkan bahwa kelompok konsumen pria cenderung menyatakan bahwa 
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Nokia dan Sony Ericsson sebagai handphone yang mudah digunakan untuk 

komunikasi, sedangkan konsumen wanita cenderung menilai Siemens sebagai 

handphone yang ringan dibawa. Kelompok pelajar dan mahasiswa menilai bahwa 

Sony Ericsson sebagai produk berkualitas dan mempunyai bentuk yang 

fashionable. 

      2. Septania Ratna Juwita (2009), Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan metode survei. Penelitian ini berjudul  Analisis Ekuitas Merek 

Pada Produk Merek Indomie (Survei Pada Konsumen Mie Instan Merek Indomie 

di Kota Malang). Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kesadaran 

dari mie instan merek Indomie yang dimiliki oleh konsumen, ingin mengetahui 

persepsi kualitas dari mie instan merek Indomie yang dimiliki oleh konsumen, 

ingin mengetahui atribut apa saja dari nama mie instan merek Indomie yang 

berasosiasi dengan konsumen sehingga membentuk brand image, dan ingin 

mengetahui tingkat loyalitas mie instan merek Indomie yang dimiliki oleh 

konsumen. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis tiap-tiap elemen 

ekuitas merek antara lain tabulasi frekuensi dan uji cochran. Tabulasi frekuensi 

digunakan pada perumusan masalah no 1, 2, dan 4 yaitu untuk mengetahui tingkat 

kesadaran merek, persepsi kualitas dan tingkatan loyalitas konsumen. Uji 

Cochran digunakan pada perumusan masalah no 3 yaitu untuk menguji signifikasi 

hubungan terhadap setiap asosiasi dari mie instan merek Indomie. Dari hasil 

tersebut diperoleh bahwa top of mind mie instan merek Indomie sebanyak 146 

atau sebesar 73% dari total responden, variable persepsi kualitas menunjukkan 
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bahwa merek Indomie adalah mie instan yang berkualitas dengan rasa yang gurih, 

aroma yang dapat menggugah selera dan komposisi bumbu yang sesuai dengan 

jenis rasanya tapi untuk kualitas mienya masih kurang kenyal, dan untuk variable 

loyalitas merek menunjukkan bahwa sebagian besar responden mie instan merek 

Indomie adalah konsumen yang masuk dalam tingkatan likes the brand. Hasil uji 

cochran diperoleh bahwa asosiasi yang membentuk brand image mie instan 

merek Indomie yaitu atribut produk dalam bentuk slogan, atribut produk dalam 

bentuk kemasan dan atribut harga relatif yaitu harga sesuai kualitas. 

 

C. Kerangka Berpikir 

      Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai 

sebuah merek. Segala hal yang berkaitan dengan ingatan merek dalam hal ini 

merek Dunkin’ Donust akan semakin meningkat dengan semakin sering 

munculnya merek Dunkin’ Donuts dalam strategi komunikasi pemasarannya. 

Suatu merek yang telah mapan akan memiliki posisi yang menonjol dalam 

persaingan bila didukung berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan dan 

citra merek yang kuat. 

      Asosiasi merek yang jumlah asosiasinya banyak akan mampu meningkatkan 

ekuitas merek yang tinggi pula. Ekuitas merek yang kuat dapat mempertinggi 

keberhasilan program dalam memikat konsumen baru atau merangkul konsumen 

yang lama, dapat meningkatkan penjualan karena mampu menciptakan loyalitas 

merek. 
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      Pengukuran asosiasi merek berdasarkan karakteristik konsumen dapat 

menentukan perlu tidaknya pemberian perlakuan pemasaran yang berbeda kepada 

kelompok konsumen tertentu. Berdasarkan hal tersebut Dunkin’ Donuts perlu 

mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak asosiasi merek berdasarkan 

karakteristik konsumen, dengan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tersebut 

maka Dunkin’ Donuts bisa mengetahui perlu atau tidak melakukan perlakuan 

yang berbeda kepada kelompok konsumen berdasarkan karakteristik konsumen 

yang meliputi usia, dan  jenis pekerjaan. 

 

D. Hipotesis 

1. Asosiasi merek yang mampu teridentifikasi dalam ingatan konsumen dan 

membentuk citra merek pada merek Dunkin’ Donuts adalah atribut produk 

meliputi; kualitas donat baik, kualitas produk (rasa, ukuran, penampilan) 

konsisten, bahan bakunya tidak menggunakan bahan pengawet yang 

berbahaya bagi kesehatan, donatnya mempunyai banyak variasi bentuk, 

bahan bakunya diimpor, donatnya berbentuk cincin ada lubang di 

tengahnya, atribut tak berwujud meliputi; Merupakan franchise, proses 

pembelian berlangsung cepat, pelayan dalam memberikan pelayanannya 

bersikap ramah, desain packaging menarik, tampilan donat menarik, 

penataannya memudahkan memilih donat yang diinginkan, memiliki 

pencahayaan lampu yang sangat baik, kelas produk meliputi; produknya 

untuk kelas atas, berusaha menyamai pesaing meliputi; Dalam hal ini 
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Dunkin’ Donuts berusaha menyamai J.CO Donut seperti harga minuman 

Dunkin’ Donuts sama dengan harga minuman J.CO Donut; Dunkin’ 

Donuts membuat produk berbentuk bintang dengan tekstur yang kenyal 

mirip dengan produk bintang milik J.CO Donut, negara/wilayah geografis 

meliputi; Dunkin’ Donuts berasal dari Amerika Serikat 

2. Ada perbedaan asosiasi merek berdasarkan karakteristik konsumen yaitu 

tingkat usia 

3. Ada perbedaan asosiasi merek berdasarkan karakteristik konsumen yaitu 

jenis pekerjaan. 


