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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

      Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan dua dasar 

penelitian terdahulu, ditemukan penelitian yang dilakukan oleh Lina Ariani, 

dengan judul “Analisis elemen-elemen ekuitas merek hand body lotion Citra 

(Suatu Survei pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Malang) “. Tujuan penelitian terdahulu adalah ingin mengetahui pengaruh 

brand equitas yang meliputi Brand awareness, Brand assosiation, Brand 

loyality, perceived quality pada Hand Body Lotion Citra. Alat Analisis yang di 

gunakan adalah Tabulasi Frekuensi, Uji Cochran, Analisis Important-

Performance. Dengan perolehan hasil menunjukkan pada tingkat top of mind 

sebesar 89%, Brand recall (Vaseline 83%, Nivea 77%, Marina 59%), Brand 

recognition (80% Vitalis, 71% Skin white, 63% Mustika ratu), 95% pada 

indikator kelembutan.  

      Peneliti terdahulu kedua, Lutphi Purnanta Anzie, dengan judul “Analisis 

Brand Equity E-Banking BRI Syariah (Study pada Nasabah Bank Rakyat 

Indonesia Syariah KCI Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh brand equity yang variabelnya antara lain Tingkat brand awareness, 

brand assosiation, brand loyality, perceived quality terhadap nasabah e-

banking BRI Syariah KCI Surabaya. Alat analisis yang di gunakan adalah 

Tabulasi Frekuensi  digunakan untuk menganalisis brand awareness. Analisis 

I-P (diagram Importance – performance) digunakan untuk menganalisis 
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perceived quality. Uji  Cochran digunakan untuk menguji asosiasi merek. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, diketahui jika mayoritas 

responden menjawab perbankan yang menyediakan fasilitas e-banking adalah 

BRI Syariah sebagai perbankan yang pertama kali di ingat. Hal ini terbukti 

bahwa dari 100 responden yang diteliti maka sebanyak 61 responden atau 

61% menjawab BRI Syariah sebagai perbankan yang menyediakan fasilitas e-

banking dan pertama kali di ingat oleh responden, sehingga e-banking BRI 

Syariah menjadi Top of Mind di antara perbankan lain yang menyediakan 

fasilitas e-banking. 

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan saat ini, 

akan disajikan seperti pada tabel 2.1. Pada tabel perbandingan 2.1, dapat 

diketahui bahwa persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang terletak 

pada : 

1. Lina Ariani, ( 2008) yaitu pada variabel penelitian, jenis penelitian, 

alat analisis data, dan teknik sampling. Sedangkan perbedaannya 

adalah terletak pada objek penelitian. 

2. Luthpi Purnanta, (2012), yaitu pada penelitian deskriptif dengan 

metode survey, Alat pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan pengukuran data menggunakan skala 

Likert dan Guttman, variabel penelitian, dan teknik sampling. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. 
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Tabel: 2.1 
Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian Terdahulu dan Saat Ini 

 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Alat Analisis 

Data 

Teknik 

Sampling 

Hasil 

Penelitian 

Peneliti I. 

Ariyani (2008). 

“Analisis elemen-
elemen ekuitas 
merek hand body 
lotion Citra” 
(suatu survey pada 
mahasiswa 
Fakultas Ekonomi 
Muhamma-diyah 
Malang). 

Brand 
Awarenees (X1) 

 Brand 
Asosiation (X2) 

Brand Loyalty 
(X3) 

Perceived 
Quality (X4) 

 

 

 

Kuantitatif Tabulasi 

Frekuensi, Uji 

Cochran, 

Analisis 

Importan 

Performance. 

Judgemen-tal 

Sampling  

Variabel 

yang 

paling 

dominan 

adalah 

Variabel 

Top of 

mind 

sebesar 

89% 

peneliti II 
 Anzie (2012). 
ANALISIS 
BRAND EQUITY 
E-BANKING BRI 
SYARIAH  
(Study pada 
nasabah BRI 
Syariah KCI 
Surabaya) 
 

 

Kesadaran 
terhadap, 
loyalitas merek, 
Persepsi kualitas 
dan asosiasi 
merek. 

Kuantitatif Tabulasi 

Frekuensi, Uji 

Cochran, 

Analisis 

Importan 

Performance 

Judgemen-tal 

Sampling 

Variabel 

yang 

paling 

dominan 

adalah 

Variabel 

Top of 

mind 

sebesar 

61%. 

Peneliti III. 

Asty  (2012). 

“Analisis Brand 
Equity Produk 
Oriflame.” (Studi 
pada Mahasiswi 
Universitas 
Muhamma-diyah 
Malang). 

Brand 
Awarenees (X1) 

 Brand 
Asosiation (X2) 

Brand Loyalty 
(X3) 

Perceived 
Quality (X4) 

 

 

 

Kuantitatif Tabulasi 

Frekuensi, Uji 

Cochran, 

Analisis 

Important 

Performance. 

Judgemen-tal 

Sampling  

- 

Data diolah : Ariyani (2008) dan Anzie (2012)  
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B. Landasan Teori 

1.Produk  

     Produk merupakan salah satu komponen bauran pemasaran (marketing 

mix) yang sangat penting. Pakaian, sepasang sepatu, televisi, sampai wisata, 

semua ini merupakan produk. Berbicara mengenai produk, hal ini tidak bisa 

dilepaskan dari kebutuhan konsumen. segala sesuatu yang dapat 

memuaskan kebutuhan manusia adalah produk. Maka dari itu, dalam 

strategi bauran pemasaran, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah 

strategi produk. Hal ini karena tanpa adanya produk, maka strategi bauran 

pemasaran lainnya tidak dapat dilakukan. (Mc. Carthy dalam Simamora, 

2003) memberikan definisi yang sederhana mengenai produk yaitu suatu 

tawaran dari sebuah perusahaan yang memuaskan atau memenuhi 

kebutuhan. 

      Pengertian produk menurut (Kotler dan Amstrong, 2008) produk  

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik 

perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan. 

      Berdasarkan pengertian produk tersebut maka dapat dikemukakan jika 

produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk 

dibeli, digunakan dan dikonsumsi guna memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Produk yang ditawarkan ke suatu pasar meliputi 

barang fisik (buku, ponsel, mobil, dan lin-lainnya), jasa (salon, dokter), 
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orang (artis, selebriti) dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan 

bukan hanya berbentuk barang fisik saja tetapi lebih luas daripada itu. 

      Dalam penawaran pasar, pemasar perlu berpikir melalui lima tingkat 

produk. Kelima tersebut menurut (Purnama, 2002) adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat paling dasar adalah manfaat inti (core benefit), yaitu jasa 

atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan. 

Misalnya, seorang tamu hotel membeli “istirahat dan tidur”, atau 

pembeli alat bor membeli tamu hotel membeli “lubang”. Pemasar 

harus memandang dirinya sendiri sebagai pemberi manfaat. 

b. Tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti ini menjadi 

produk dasar (basic product). Jadi sebuah kamar hotel mencakup 

tempat kamar tidur, kamar mandi, handuk, meja tulis, meja rias dan 

lemari pakaian. 

c. Tingkat ketiga, pemasar menyiapkan suatu produk yang diharapkan 

(expected product), yaitu suatu set atribut dan kondisi yang biasanya 

disetujui oleh pembeli ketika membeli produk tersebut. 

d. Tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk yang ditingkatkan 

(cugmented product) yang dapat memenuhi keinginan pelanggan 

melampaui harapan mereka. 

e. Tingkat kelima, terdapat produk potensial (potencial product) yang 

mencangkup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya 

akan dialami produk tersebut di masa depan. 
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      Tiap tingkatan produk tersebut menambahkan lebih banyak nilai 

pelanggan dan kelimanya membentuk suatu hierarki nilai pelanggan. 

Menurut (Tandjung, 2004) dalam menetapkan taktik bauran pemasaran, 

pemasar perlu memperhatikan tujuan produk (product objective) sebagai 

berikut: 

a. Product features adalah karakteristik fisik yang berbeda dari sebuah 

produk, misalnya lampu Kristal yang ada pada sebuah mobil. 

b. Product benefit adalah fitur produk yang berguna bagi konsumen. 

Misalnya electric mirror pada mobil memudahkan pengemudi untuk 

mengontrol kaca spion. 

c. Product design adalah fungsi produk yang berguna sesuai 

kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Misalnya City Car 

yang banyak bermunculan akhir-akhir ini, didesain untuk menyiasati 

kemacetan lalu lintas kota-kota besar di Indonesia. 

d. Product quality adalah kinerja produk sesuai dengan spesifikasi 

produk serta sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan 

konsumen. 

      Dengan memperhatikan keempat tujuan produk tersebut, pemasar 

diharapkan dapat memberikan suatu value (nilai) kepada konsumen. 

Perusahaan tidak hanya mengandalkan fitur yang unik saja melainkan 

mampu menghasilkan produk yang berguna serta desain dan kualitas yang 

sesuai dengan kebutuhan keinginan dan harapan konsumen. 
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2. Merek  

      Merek bukan hanya sebuah nama, simbol gambar atau tanda yang tidak 

berarti. Merek merupakan identitas sebuah produk yang dapat dijadikan 

sebagai alat ukur apakah produk itu baik dan berkualitas, Merek juga 

menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada 

konsumen. Konsumen melihat sebuah merek sebagai bagian yang paling 

penting dalam sebuah produk, dan merek dapat menjadi sebuah nilai tambah 

dalam produk tersebut (Kotler, 2004). Merek merupakan janji penjual untuk 

secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu 

kepada pembeli (Kotler, 2002). 

      Menurut (Aaker dalam Rangkuti, 2002), merek adalah nama dan atau 

simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) 

dengan maksud mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual atau 

sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian suatu merek 

membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pesaing. 

      Merek adalah nama, bentuk, sinyal, simbol, atau desain atau kombinasi 

diantaranya yang mengidentifikasikan dan membedakan produk kita dengan 

pesaing (Kotler, 2006). Sedangkan (Simamora, 2002) mengatakan bahwa 

merek bukan sekedar nama besar saja, namun merek dilihat sebagai cara 

hidup. Didalamnya terdapat keinginan, janji dan komitmen yang harus 

dipenuhi perusahaan. Sedangkan merek dipandang dari sudut pandang 

konsumen, maka merek adalah total akumulasi dari semua pengalaman yang 
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dialami dan dibangun berdasarkan kontak dengan konsumen (Ghodeswar, 

2008). Merek menjadi sangat penting saat ini, karena beberapa faktor seperti: 

a. Emosi konsumen terkadang naik turun. Merek mampu membuat 

janji emosi menjadi konsisten dan stabil. 

b. Merek mampu menembus setiap pagar budaya pasar. 

c. Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. 

d. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. 

e. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen. 

f. Merek berkembang menjadi seumber aset terbesar bagi perusahaan. 

      Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan, bahwa merek mempunyai 

peranan yang penting dan merupakan ‘aset prestisius’ bagi perusahaan. 

Merek yang baik selalu memberikan jaminan kualitas dan merek itu lebih 

dari sekedar simbol bagi sebuah perusahaan. Merek bisa menjadi representasi 

sebuah motivasi maupun tipikal (karakter) suatu perusahaan karena merek 

merupakan janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan features, 

manfaat dan jasa tertentu kepada para pelanggan. Rangkuti, (2004) 

mengatakan bahwa merek dapat memiliki enam tingkat pengertian : 

a. Atribut yang menyatakan bahwa merek mengingatkan pada atribut 

tertentu. 

b. Manfaat yang menyatakan bahwa suatu merek itu lebih dari 

serangkaian atribut dan konsumen tidak membeli atribut tetapi 

manfaat. 
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c. Nilai yang menyatakan bahwa merek menyatakan suatu tentang 

perusahaan. 

d. Budaya yang menyatakan bahwa merek juga dapat mewakili budaya 

tertentu. 

e. Kepribadian yang menyatakan bahwa merek dapat mencerminkan 

kepribadian konsumen. 

f. Pemakai yang menyatakan bahwa merek menunjjukan jenis 

konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. 

Terdapat beberapa manfaat dari pemberian merek, dengan adanya 

pemberian merek, maka banyak manfaat – manfaat yang bisa didapatkan, 

baik bagi produsen maupun konsumen. Berikut ini adalah beberapa 

pengelompokan manfaat merek yang dikemukakan oleh (Irawan, 2001) : 

a. Bagi Konsumen 

a) Mempermudah pembeli mengenal barang-barang yang 

diinginkan. 

b) Melindungi konsumen karena dari merek barang dapat diketahui 

perusahaan yang dapat membuatnya. 

c) Barang – barang bermerek cenderung ditingkatkan kualitas, 

karena perusahaan yang memiliki merek akan berusaha 

meningkatkan dan mempertahankan nama baik perusahaan. 

b. Bagi Produsen 

a) Membantu program periklanan dan peragaan perusahaan. 

b) Meningkatkan pengawasan terhadap barang yang di jual. 
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c) Memperluas pangsa pasar. 

d) Membangun citra perusahaan. 

Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai peranan 

penting dan merupakan ‘aset prestisius’ bagi perusahaan. Membangun 

persepsi dapat dilakukan melalui jalur merek. Merek yang prestisius dapat 

disebut memiliki brand equity (ekuitas merek) yang kuat. 

3. Brand Equity (Ekuitas Merek) 

Brand Equity (ekuitas merek) seperangkat aset / liabilitas merek yang 

terkait dengan suatu merek, nama, symbol, yang mampu menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan maupun pada pelanggan. Ekuitas merek juga diartikan sebagai 

keseluruhan dari apa yang ada di benak konsumen, distributor, penyalur dan 

pesaing terhadap suatu merek.  

Susanto dan Wijanarko, (2004), mengatakan ekuitas merek adalah 

seperangkat aset/liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama 

dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh 

suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Menurut (Susanto 

dan Wijanarko, 2004) yang mengadaptasi teori Aaker, brand equity dapat 

dikelompokkan ke dalam 5 kategori: 

a) Brand awareness (kesadaran merek) adalah kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori merek tertentu. 
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b) Perceived quality (persepsi kualitas) didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau  keunggulan suatu produk 

atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan. 

c) Brand association (asosiasi merek) Adalah sesuatu yang berkaitan 

dengan ingatan mengenai sebuah produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis, 

namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterikatan pada suatu 

merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau 

penampakan untuk mengkomunikasikannya. 

d) Brand loyalty (loyalitas merek) Merupakan ukuran kesetiaan seorang 

pelanggan pada sebuah merek.  

e) Other proprietary brand assets (aset-aset merek lainnya) Adalah hal-hal 

lain yang tidak termasuk dalam 4 kategori di atas tetapi turut 

membangun brand equity. 

      Brand Equity (ekuitas merek) bagi konsumen merupakan aset yang 

memberikan nilai tersendiri. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk berdasar 

pengalaman masa lalu dalam menggunakan suatu produk. Semakin kuat ekuitas 

merek sebuah produk, semakin kuat pula daya tariknya di mata konsumen untuk 

mengkonsumsi produk tersebut yang selanjutnya menggiring konsumen untuk 

melakukan pembelian serta mengantarkan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan dari waktu ke waktu. Dengan demikian perusahaan yang ingin tetap 

bertahan dan melangkah lebih maju untuk memenangkan persaingan, sangat perlu 
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mengetahui kondisi brand equity produknya melalui riset terhadap elemen-elemen 

brand equity.  Berikut gambar 2.1 yang menjelaskan mengenai ekuitas merek. 

Gambar 2.1 
Konsep Brand Equity (Ekuitas Merek) 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Sumber : Darmadi  (2001) 
 

  Brand Equity merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri di 

mata pelangganya, dan juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu 

dalam penggunaan atau kedekatan, assosiasi dengan berbagai karekteristik 

merek, berikut adalah beberapa peran brand equity:  

Ekuitas Merek 
( Nama, 

Persepsi 

Assosiasi 

Aset-aset 

Kesadaran 

Loyalitas 

Memberikan nilai 
kepada pelanggan 
dengan memperkuat 
: 
• Interprestasi/proses 

informasi. 
• Rasa percaya diri 

dalam pembelian. 
• Pencapaian 

kepuasan dari 
pelanggan. 

Memberikan nilai 
kepada perusahaan 
dengan memperkuat : 
• Efisiensi dan 

efektivitas program 
pemasaran. 

• Loyalitas merek. 
• Harga/laba 
• Perluasan merek. 
• Peningkatan 

perdagangan. 
• Keuntungan 

kompetitif. 
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a. Brand Equity yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program 

dalam memikat konsumen baru atau merangkul kembali konsumen 

lama. 

b. Empat dimensi brand equity dapat mempengaruhi alasan pembelian 

konsumen. 

c. Brand Loyalty  yang telah diperkuat merupakan hal penting dalam 

merespons inovasi yang dilakukan oleh para pesaing. 

d. Brand Assosiasion juga sangat penting bagi dasar strategi 

positioning maupun strategi perluasan produk. 

e. Salah satu cara memperkuat brand equity adalah dengan melakukan 

promosi besar-besaran yang membutuhkan biaya besar dan 

menerapkap premium price (harga premium). 

f. Brand equity yang kuat dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pertumbuhan dan perluasan merek pada produk lainya atau 

menciptakan bidang bisnis baru yang terkait yang biayanya akan 

jauh lebih mahal untuk dimasuki tanpa merek yang memiliki brand 

equity tersebut. 

g. Brand equity yang kuat dapat meningkatkan penjualan karena 

mampu menciptakan loyalitas saluran distribusi. 

h. Aset-aset brand equity lainya dapat memberikan keuntungan 

kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang 

tidak dimiliki pesaing. 
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      Menurut (Simamora, 2001), ekuitas merek tidak terjadi dengan 

sendirinya. Ekuitas merek dibangun oleh elemen-elemen ekuitas merek yang 

terdiri dari : 

A. Kesadaran merek (brand awareness) 

      Menurut (Aaker dalam Simamora, 2001), kesadaran merek adalah 

kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu.  Sedangkan 

menurut (Durianto dkk, 2001), kesadaran merek merupakan kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek 

sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Brand awareness 

sendiri memiliki tingkatan-tingkatan yang disebut juga dengan “Piramida 

Awareness”, dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

Piramida Brand Awareness 

 

 

 

 
Sumber : Durianto, Sugiarto dan Lie Joko Budiman, (2004;7) 

 
Dari piramida brand awareness diatas dapat dijelaskan, sebagai berikut: 
 
a. Top of Mind (puncak pikiran) 

      Kategori ini meliputi merek yang pertama kali disebut oleh konsumen 

atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. 

b. Brand Recall (pengingatan kembali merek)  

      Kategori ini meliputi merek dalam kategori suatu produk yang diingat 

konsumen tanpa harus dilakukan pengingatan kembali, diistilahkan 

dengan pengingatan kembali tanpa bantuan (unaided recall). 
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c. Brand Recognition (pengenalan merek) 

      Kategori ini meliputi merek produk yang dikenal konsumen setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

d. Unaware of Brand (tidak menyadari merek) 

      Kategori ini termasuk merek yang tetap tidak dikenal walaupun sudah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

B. Asosiasi merek (brand association) 

      Asosiasi merek (Brand Association) merupakan salah satu elemen 

pembentuk ekuitas yang penting. Keller (1998) menyatakan bahwa ekuitas 

merek terjadi ketika konsumen familier terhadap merek dan mempunyai 

asosiasi merek yang kuat, layak dan unik dalam benaknya.  

      Brand Association adalah segala kesan yang muncul di benak 

seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai  suatu merek 

(Durianto et al., 2001). Sedangkan Aaker (1997) mendefinisikan ”Brand 

association is anything liked in memory to a brand”. Asosiasi tersebut 

berupa kesan – kesan yang berhubungan dengan merek yang tertanam 

diingatan atau benak konsumen. Kemudian kumpulan asosiasi – asosiasi 

tersebut membentuk satu rangkaian citra merek (brand image). Dimana  

Brand image merupakan sekumpulan assosiasi merek yang terbentuk dan 

melekat di benak konsumen (Rangkuti, 2004).  

      Dengan semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, semakin 

kuat  brand image yang dimiliki oleh suatu merek akan memunculkan citra 

yang positif terhadap merek tersebut. Menurut Paul Temporal (2001) 
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selain menciptakan citra yang positif, asosiasi merek juga dapat 

menciptakan reaksi atau tanggapan konsumen terhadap janji – janji yang 

terkandung dalam brand identity (identitas merek) suatu produk. Brand 

identity sendiri diartikan sebagai nilai – nilai kepribadian yang ditanamkan 

oleh perusahaan terhadap produknya, sehingga produk tersebut memiliki 

identitas yang unik (Rangkuti, 2004).  

Menurut Durianto dan Sitinjak (2001) asosiasi– asosiasi yang terkait 

dengan suatu merek dihubungkan dengan mengemukakan adanya 11 tipe 

asosiasi, yaitu :  

a) Product attributes (atribut produk) Mengasosiasikan atribut dan 

karakteristik suatu produk merupakan strategi positioning yang paling 

sering digunakan. Mengembangkan asosiasi semacam ini efektif 

karena jika atribut tersebut bermakna, asosiasi dapat secara langsung 

diterjemahkan dalam alasan pembelian suatu merek.  

b) Intangible attribute (atribut tak berwujud) Suatu atribut tak berwujud 

merupakan atribut umum,seperti halnya persepsi kualitas ,kemajuan 

teknologi, atau kesan nilai yang mengikhtisarkan serangkaian atribut 

yang objektif  

c) Customer’s benefit (manfaat bagi pelanggan) Karena sebagian besar 

atribut produk memberikan manfaat bagi pelanggan, maka biasanya 

terjadi hubungan antara keduanya contoh, sebuah produk elektronik 

sangat canggih dan memuaskan pelanggan (suatu manfaat pelanggan) . 
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Manfaat bagi pelanggan dapat dibagi dua, yaitu Rational benefit 

(manfaat rasional) dan Psylogical benfit (manfaat psikologis). Manfaat 

rasional berkaitan erat dengan atribut dari produk yang dapat menjadi 

bagian suatu proses pengambilan keputusan yang rasional. Manfaat 

psikologis sering kali merupakan konsekuensi eksteren dalam 

pembentukan sikap, berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan 

ketika membeli atau menggunakan merek tersebut. Misalnya dalam 

merek produk elektronik tersebut terkandung manfaat handphone yang 

canggih. 

d) Relative Price (harga relatif) Evaluasi terhadap suatu merek di 

sebagian kelas produk ini akan diawali dengan penentuan posisi merek 

tersebut dalam satu atau dua tingkat harga.  

e) Application (penggunaan) Pendekatan ini adalah dengan 

mengasosiasikan merek tersebut dengan suatu penggunaan atau 

aplikasi tertentu  

f) User/customer (pengguna/pelanggan) Pendekatan ini adalah dengan 

mengasosiasikan suatu merek dengan sebuah tipe pengguna atau 

pelanggan dari produk tersebut.  

g) Celebrity/Person Mengaitkan orang terkenal atau artis dengan sebuah 

merek dapat mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang 

terkenal ke merek tersebut.  
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h) Lifestyle/Personality (gaya hidup/kepribadian ) Asosiasi merek dengan 

suatu gaya hidup dapat diilhami oleh asosiasi para pelanggan merek 

tersebut dengan aneka kepribadian dan karakteristik gaya hidup yang 

hampir sama.  

i) Product class (kelas produk) Mengasosiasikan sebuah merek menurut 

kelas produknya.  

j) Competitors (para pesaing) Mengetahui pesaing dan berusaha 

menyamai pesaing bahkan mengungguli pesaing  

k) Country/Geographic area (negara/wilayah geografis) Sebuah negara 

dapat menjadi sebuah simbol yang kuat asalkan memiliki hubungan 

yang erat dengan produk, bahan dan kemampuan. 

     Disamping beberapa acuan yang telah disebutkan,beberapa merek yang 

juga memiliki asosiasi dengan beberapa hal lain yang belum disebutkan 

dan kenyataannya tidak semua merek memiliki semua asosiasi diatas. 

C. Persepsi kualitas (perceived quality) 

      Menurut (Durianto, 2001) didefinisikan persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Persepsi kualitas 

yang tinggi bukan berarti harapan pelanggan rendah (pelanggan merasakan 

kepuasan yang tinggi jika harapannya jauh lebih rendah dari kinerja atau 

kenyataan).  
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      Persepsi kualitas  merupakan persepsi dari pelanggan maka persepsi 

kualitas tidak dapat ditentukan secara obyektif. Persepsi pelanggan akan 

melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan 

memiliki kepentingan (yang diukur secara relatif) yang berbeda – beda 

terhadap suatu produk atau jasa. perceived quality yang tinggi bukan 

berarti harapan pelanggan rendah (pelanggan merasakan kepuasan yang 

tinggi jika harapanya jauh lebih rendah dari kinerja atau kenyataan). 

Mengacu kepada pendapat David A. Garvin, dimensi perceived quality 

dibagi menjadi tujuh, yaitu : 

a) Kinerja: Melibatkan berbagai karakteritik operasional utama. 

b) Pelayanan: Mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada 

produk tersebut. Para konsultan Oriflame, baik Oriflame Indonesia 

maupun Oriflame Internasional menyediakan pelayanan yang unik 

bagi para calon pelanggan dan calon konsumen mereka yaitu dengan 

memberikan petunuk-petunjuk dan konsultasi khusus mengenai 

kecantikan baik dirumah maupun kantor-kantor mereka. 

c) Ketahanan: Mencerminkan umur ekonomis  dari produk tersebut. 

d) Keandalan:Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari 

satu pembelian ke pembelian berikutnya. 

e) Karakteristik produk: Bagian-bagian tambahan dari produk (feature). 

f) Kesesuaian dengan spesifikasi: Merupakan pandangan mengenai 

kualitas proses manufaktur (tidak ada cacat produk) sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan dan diuji. 
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g) Hasil: Mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan 

enam dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan 

“hasil akhir” produk yang baik maka kemungkinan produk tersebut 

tidak akan mempunyai atribut kualitas yang penting. 

D. Loyalitas Merek 

Menurut (Simamora, 2001), menyatakan bahwa loyalitas merek 

adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Sedangkan 

menurut (Durianto dkk, 2001), loyalitas merek merupakan suatu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan kepada sebuah merek. Fungsi dari Brand 

Loyality antara lain: 

a) Reduced marketing costs (mengurangi biaya pemasaran) : dalam 

kaitanya dengan biaya pemasaran, akan lebih murah 

mempertahankan pelanggan dibandingkan dengan upaya untuk 

mendapatkan pelanggan baru. 

b) Trade Laverage (Meningkatkan perdagangan) : Loyalitas yang kuat 

terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan 

dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. 

c) Attracting new customer (menarik minat pelanggan baru) : Dengan 

banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka pada 

merek tersebut akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon 

pelanggan untuk mengkonsumsi merek tersebut. 

d) Provide Time To Respond to competitive threats (mamberi waktu 

untuk merespons ancaman persaingan) : brand loyalty  akan 
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memberikan waktu pada sebuh perusahaan untuk merespons gerakan 

pesaing. 

 Dalam kaitannya dengan loyalitas merek suatu produk, didapati 

adanya beberapa tingkatan loyalitas merek. Masing-masing tingkatannya 

menunjukan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset yang 

dapat dimanfaatkan. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut menurut 

Aaker dalam Durianto dkk (2004:19), adalah sebagai berikut :  

a) Switcher (Berpindah-pindah) adalah tingkatan loyalitas paling dasar. 

Semakin sering pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke 

merek yang lain mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal, semua 

merek dianggap memadai. Ciri yang paling tampak dari jenis 

pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya 

murah dan banyak konsumen lain yang membeli merek tersebut. 

b) Habitual Buyer (Pembeli yang bersifat kebiasaan) adalah pembeli 

yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi suatu 

merek produk. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membeli 

merek produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu 

membutuhkan usaha, biaya, atau pengorbanan lain. Jadi, pembeli ini 

dalam membeli suatu merek karena alasan kebiasaan.  

c) Satisfied Buyer (Pembeli yang puas dengan biaya peralihan) adalah 

kategori pembeli yang puas dengan merek yang dikonsumsi. Namun 

pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya 
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peralihan (switching cost), seperti waktu, biaya,atau resiko yang 

timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut.Untuk menarik 

minat pembeli kategori ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan 

yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai 

manfaat sebagai kompensasi. 

d) Likes The Brand (Menyukai merek) Adalah kategori pembeli yang 

sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Rasa asosiasi yang 

berkaitan dengan simbol, rangkaian pengalaman menggunakan 

merek itu sebelumnya, atau persepsi kualitas yang tingggi. Dan 

mereka menganggap merek sebagai sahabat. 

e) Committed Buyer (Pembeli yang berkomiten) Adalah kategori 

pembeli yang setia. Pembeli ini mempunyai kebanggaan dalam 

menggunakan suatu merek. Merek tersebut bahkan menjadi sangat 

penting baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi siapa 

sebenarnya penggunanya. Ciri yang tampak pada kategori ini adalah 

tindakan pembeli untuk merekomendasikan /mempromosikan merek 

yang digunakannya kepada orang lain. 

E. Variabel untuk mengukur Loyalitas  

Menurut Aaker (1997) ada empat pendekatan yang dapat dijadikan 

variabel tersebut akan dijadikan landasan dalam penelitian ini dan akan 

dijelaskan lebih terperinci pada definisi operasional variabel. 
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a) Biaya peralihan 

Biaya peralihan adalah biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat 

ketidak tergantungan pelanggan terhadap suatu produk barang dan 

jasa. Adapun dimensi tipe-tipe biaya peraihan yang digunakan adalah 

alasan beralih merek dan resiko beralih merek. 

b) Kepuasan  

Kepuasan adalah tingkatan loyalitas merek pada setiap produk yang 

telah digunakan terhadap keseluruhan kualitas dan keunggulan kualitas 

kepuasan diukur dengan mendiagnosa pelanggan untuk mengetahui 

kira-kira problem apa yang dimiliki? Mengapa jumlah mereka 

menyusut? Mengapa mereka beralih? Dan alasan mengapa harus 

tergesa-gesa beralih? Pertanyaan tersebut sebagai dasar untuk 

mengetahui apakah pelanggan puas atau sebaliknya. 

c) Rasa suka terhadap merek 

Rasa suka terhadap merek adalah minat yang berbeda dari atribut 

spesifik yang mendasar melalui persepsi dan kepercayaan. 

d) Komitmen  

Komitmen adalah ekspresi pelanggan yang dimanifestasikan dalam 

tindakan semacam merekomendasikan pada orang lain. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian ini menunjukkan ringkasan dari penelitian 

yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan. Berdasarkan 

teori-teori yang dikemukakan di atas, maka kerangka pikir pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 
Kerangka Pikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer, diolah 

Brand Awareness (X1) 
a. Top of Mind (puncak pikiran) 

(X1.1) 

b. Brand Recall (pengingatan 

kembali merek) (X1.2) 

c.  Brand Recognition 

(pengenalan merek) (X1.3) 

d.  Unaware of Brand (tidak 

menyadari merek) (X1.4) 

Brand Association (X2) 
a. Kemasan (X2.1) 

b. Harga (X2.2) 

c. Pengguna (X2.3) 

d. Manfaat (X2.4) 

 

Perceived Quality (X3) 

a. Kinerja (X3.1) 
b. Daya tahan (X3.2) 
c. Kehandalan(X3.3) 
d. Hasil (X3.4) 

Brand Loyalty (X4) 

a. Biaya peralihan (X4.1) 
b. Kepuasan  (X4.2) 
c. Rasa suka terhadap merek (X4.3) 
d. komitmen (X4.4.1) 

kebiasaan (X4.4.2) 

Brand Equity
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Dari kerangka pikir pada gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa brand equity 

produk lipstik Oriflame terdiri dari empat variabel yaitu brand awareness, brand 

association, perceived quality dan brand loyalty. Keempat elemen tersebut dapat 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut :  

Pertama brand awareness (kesadaran merek), kemampuan pembeli 

potensial untuk mengenali atau mengingat sebuah merek untuk kategori produk 

tertentu. empat tingkatan dalam brand awareness yaitu top of mind, brand recall, 

brand recognition, dan unware of brand. 

Kedua brand association (asosiasi merek), segala hal yang berkaitan 

dengan ingatan mengenai merek. Asosiasi merek terdapat empat indikator yang 

dipilih peneliti yaitu kemesan, harga, pengguna dan manfaat. 

Ketiga perceived quality (persepsi kualitas), merupakan persepsi dari 

pelanggan maka persepsi kualitas tidak dapat ditentukan secara obyektif. Persepsi 

kualitas terdapat empat indikator yang dipilih peneliti yaitu kinerja, daya tahan, 

kehandalan, dan hasil. 

Keempat brand loyalty (loyalitas merek), merupakan ukuran dari kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek. Terdapat empat pendekatan loyalitas merek 

yaitu Biaya peralihan, Kepuasan, Rasa suka terhadap merek, dan Komitmen. 

 


