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BAB II 

  

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1.  

No Keterangan 

1 Judul Penelitian 

Terdahulu 

Produk yang 

diteliti 
Variabel Alat Analisis 

a)Analisis Brand Equity 

E-banking BRI 

Syariah KCI Surabaya. 

(Lutfi Purnanta Anzie, 

2012) 

Produk E-

banking BRI 

syariah 

-Brand awareness 

-Brand association 

-Percieved quality 

-Brand loyalt. 

-Tabulasi Frekuensi 

-Uji Cochran 

-Analisis I-P  

 b) Analisis Ekuitas 

Merek pada Produk 

Merek Indomie 

(Survei pada 

Konsumen Mie Instan 

Merek Indomie di 

Kota Malang). 

(Septania Ratna 

Juwita, 2009) 

 

Produk mie 

instan merek 

Indomie  

 

 

-Brand awareness 

-Brand association 

-Percieved quality 

-Brand loyalt. 

 

-Analisis tabulasi 

sederhana 

-Analisis statistik 

deskriptif 

- Uji Cochran 

2 Judul Penelitian 

Sekarang 

Produk yang 

diteliti 
Variabel Alat Analisis 

Analisis Brand Equity 

Produk Shampo Merek 

Tresemme 

Produk 

shampo 

merek 

Tresemme 

-Brand awareness 

-Brand association 

-Percieved quality 

-Brand loyalty. 

- Distribusi 

frekuensi 

- Analisis Statistik 

deskriptif 

 

Sumber : (Lutfi Purnanta Anzie: UMM, 2012), (Septania Ratna Juwita: UMM, 

2009) 
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B. Landasan Teori 

1. Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk memperoleh perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi 

yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan, meliputi benda fisik, 

jasa, orang, organisasi, ide tau gagasan. Dalam kebijaksanaan produk 

termasuk perencanaan dan pengembangan produk, perlu adanya suatu 

pedoman untuk mengubah produk yang ada (produk yang sama jenisnya 

dengan model baru), membuat produk baru (yang benar–benar baru), 

atau produk tiruan yang baru bagi perusahaan tetapi baru bagi pasar. 

Selain itu juga keputusan juga perlu diambil menyangkut masalah 

pemberian merek, pembungkusan (packaging), warna dan kebijaksanaan 

pelayanan. 

Menurut Kotler (2002), produk adalah semua yang dapat 

ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk 

dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tipe konsumen yang 

menggunakannya, yaitu produk konsumen dan produk industri. 

a. Produk Konsumen 

 Produk konsumen (consumer product) adalah produk dan jasa yang 

dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Pemasar 

biasanya menggolongkan produk dan jasa ini lebih jauh berdasarkan 

bagaimana cara konsumen membelinya. Produk konsumen meliputi 
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produk kebutuhan sehari-hari, produk belanja, produk khusus, dan 

produk yang tak dicari. 

b. Produk Industri 

 Produk industri (industrial produk) adalah produk yang dibeli untuk 

pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan 

suatu bisnis. Oleh karena itu, perbedaan antara produk konsumen dan 

produk industri didasarkan pada tujuan untuk apa produk itu dibeli. 

 

Menurut Tjiptono (2002:22), produk merupakan segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatiakan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan 

atau keinginan pasar yang bersangkutan. Sedangkan  menurut Swastha 

dan Irawan  (2003:94), produk adalah suatu sifat yang komplek, baik 

dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan 

pengecer (retail), pelayanan perusahaan dan pengecer, yang diterima 

oleh pembeli untuk keinginan dan kebutuhannya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan suatu produk adalah bukan hanya sekedar 

perangkat atribut berwujud saja. Pengertian mengenai suatu produk 

mengandung makna yang lebih luas, yang meliputi barang secara fisik, 

jasa, organisasi, gagasan atau buah pikiran yang seluruhnya dapat 

ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, 
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digunakan atau dikonsumsi serta dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

 

2. Merek (brand) 

Merek merupakan hal yang sangat penting, baik bagi konsumen 

maupun produsen dari sisi konsumen, merek mempermuda pembelian. 

Bila tidak ada merek, konsumen harus mengevaluasi semua produk yang 

tidak memiliki merek setiap kali mereka melakukan pembelian. Merek 

juga membantu meyakinkan konsumen bahwa mereka akan 

mendapatkan kualitas yang konsisten ketika mereka membeli produk 

tersebut. Dari sisi produsen, merek dapat dipromosikan. Merek dapat 

dengan mudah diketahui ketika diperlihatkan atau ditempatkan dalam 

suatu display. Selain itu, merek dapat dipakai untuk mengurangi 

perbandingan harga, karena merek adalah salah satu faktor yang dapat 

dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis yang 

berbeda.  

Menurut Aaker (2004:1) menyatakan bahwa merek memberikan 

nilai sehingga nilai total produk yang bermerek baik menjadi lebih tinggi 

dibanding produk yang dinilai semata-mata secara objektif. Sedangkan 

menurut Durianto (2004:2) merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, 

rancangan atau kombinasi hal–hal tersebut untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa seseorang atau kelompok penjual dan untuk 

membedakan dari produk pesaing. Lebih jauh, merek merupakan nilai 
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tangible dan intagible yang terwakili dalam sebuah merek dagang 

(trademark) yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri di 

pasar bila dikelolah dengan cepat. Merek mengandung janji perusahaan 

untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu 

kepada pembeli. 

Rangkuti Freddy (2002:3), mendefinisikan merek merupakan janji 

penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat, dan jasa 

tertentu kepada pembeli. Merek bukan sekedar symbol, karena merek 

memiliki enam tingkat pengertian, yaitu : 

a. Atribut Produk 

 Merupakan halnya kualitas gensi, nilai jual kembali, desain dan lain-

lain. 

b. Manfaat 

 Meskipun suatu merek membawa sejumlah atribut, konsumen 

sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut. Dalam hal ini 

atribut merek diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional atau manfaat emosional. 

c. Nilai 

 Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek 

yangmemiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa penguna merek 

tersebut. 
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d. Budaya 

 Merek juga mewakili budaya tertentu, misalnya marcedes 

mewakilibudaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki 

cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi. 

e. Kepribadian 

 Merek memiliki kepribadian bagi penggunanya, jadi diharapkan 

dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin 

bersamaan dengan merek yang ia gunakan. 

f. Pemakai 

 Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

 

Menurut Durianto, dkk. (2004:61), setiap merek mempunyai 

peranan yang sangat penting salah satunya adalah dalam hal 

menjembatani harapan konsumen pada saat  perusahaan menjanjikan 

sesuatu pada konsumen. Dengan demikian, dapat diketahui ikatan 

emosional yang tercipta antara perusahaan dengan konsumen. Setiap 

merek mengandung beberapa aspek peranan yang sangat bermanfaat 

bagi para konsumen, antara lain: 
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a. Memotivasi orang untuk terlibat atau membeli.  

Merek seringkali menjadi alat utama untuk menarik perhatian 

konsumen. Merek  tersebut mengisyaratkan, “Inilah yang Anda 

Inginkan”.   

b. Menjadikan produk mudah diingat  

Merek itu sendiri harus menempel di ingatan konsumen. Banyak cara 

agar hal itu terjadi, seperti memilih nama yang unik dan beda, atau 

nama yang menimbulkan kesan meyakinkan.   

c. Menciptakan titik fokus  

Merek harus memberikan daya tarik sentral yang merangkum 

semuanya. Merek harus relevan dengan produk dan fungsinya serta 

idealnya harus memberi sejenis inspirasi atau petunjuk pada seluruh 

komunikasi merek. 

d. Menggambarkan hakikat atau fungsi produk  

Peraturan ini tidak selalu berlaku. Adapun yang perlu dilakukan 

adalah mengingat nama produk dan pertimbangkan yang mana. 

e. Menciptakan perasaan atau identifikasi yang positif  

Merek yang dapat membuat konsumen merasa bangga ketika 

membelinya adalah merek yang berkontribusi besar pada loyalitas 

konsumen. 
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Menurut Durianto, dkk. (2004:64), ada beberapa faktor yang 

menyebabkan setiap merek memiliki aspek peranan yang sangat penting, 

yaitu sebagai berikut:   

a. Emosi konsumen terkadang naik turun. Merek mampu membuat 

emosi menjadi konsisten dan stabil. 

b. Merek mampu menembus setiap pagar budaya pasar. Bisa dilihat 

bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima seluruh dunia dan 

budaya. 

c. Merek mampu menciptakan interaksi  dengan konsumen, semakin 

kuat suatu merek, semakin kuat pula interaksinya dengan konsumen. 

d. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. 

Merek yang kuat akan merubah perilaku konsumen. 

e. Merek memudahkan dalam proses pengambilan keputusan oleh 

konsumen. Konsumen mudah menentukan produk yang akan 

dibelinya dengan adanya merek. 

f. Merek berkembang menjadi sumber asset yang bermanfaat bagi 

perusahaan. 

 

3. Ekuitas Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009:263) ekuitas merek (brand 

equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. 

Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berfikir, merasa, 

dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, 
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pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. 

Ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada 

perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu 

komuditas atau versi generik dari produk. 

Menurut Aaker (2001:4) Brand equity adalah seperangkat aset dan 

liabilitas merek yeng terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang 

mampu  menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. pada 

awalnya ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek 

yang dikembangkan oleh David Aaker dengan memaparkan lima elemen 

utama yang merupakan pendukung dari ekuitas merek, yang terdiri dari 

kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand association), 

persepsi kualitas (perceived quality), loyalitas pelanggan (brand loyalty), 

dan aset - aset dari hak merek lain (other proprietary brand asset). 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas mengenai ekuitas merek 

(brand equity) dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek adalah 

sekumpulan aset tidak terwujud, liabilitas dan totalitas yang bersifat 

jangka panjang yang dapat menambah atau mengurangi nilai pada 

barang atau jasa kepada perusahaan atau konsumen, sehingga nantinya 

merek menciptakan ikatan emosional yang terjadi antara konsumen dan 

perusahaan. 

Pemasar dan periset menggunakan berbagai perspektif untuk 

mempelajari ekuitas. Pelanggan berbasis pelanggan memandang ekuitas 
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merek dari perspektif konsumen, baik perorangan maupun organisasi. 

Prinsip dari model ekuitas merek berbasis pelaggan adalah bahwa 

kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, 

dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggab tentang merek sepanjang 

waktu. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan 

yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan 

cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi, dibandingkan 

ketika merek itu tidak teridentifikasi. Merek mempuanyai ekuitas merek 

berbasis pelanggan yang negative jika konsumen tidak terlalu menyukai 

aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Dalam 

Kotler (2009:263). Terdapat tiga bahan kunci ekuitas merek berbasis 

pelanggan : 

a. Ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen, jika tidak 

ada perbedaan maka pada intinnya produk nama merek merupakan 

suatu komoditas atau versi generic dari produk. Persaingan 

mmungkin timbul dalam hal harga. 

b. Perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang 

merek. Pengetahuan merek (brand knowledge) terdiri dari semua 

fikirn, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang 

berhubungan merek. Secara khusus merek harus menciptakan 

asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan 

pelanggan. 
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c. Respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek 

tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan 

dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat 

menghasilkan pendapatan yang lebih besar. 

 

Karena itu, tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang 

kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman 

yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk 

menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. 

Nilai suatu ekuitas merek bisa berpengaruh kepada konsumen 

maupun perusahaan. Menurut Durianto, dkk (2004:75), ekuitas merek 

dapat memberikan assets nilai tersendiri di mata konsumen. Assets yang 

dikandungnya dapat membantu konsumen dalam menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi mengenai produk dan merek 

tersebut. Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian (baik berdasarkan pengalaman 

masa lalu dalam penggunaan maupun kedekatan asosiasi dengan 

berbagai karakteristik merek). 

Menurut Durianto, dkk. (2004:77), ekuitas merek memiliki potensi 

untuk menambah nilai produk bagi suatu perusahaan melalui 6 cara 

yaitu:  
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a. Ekuitas merek dapat memperkuat keberhasilan program dalam 

memikat para konsumen baru, atau merangkul kembali konsumen 

yang lama.  

b. Empat dimensi ekuitas merek dapat menguatkan loyalitas konsumen, 

dimana kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan 

loyalitas merek dapat mempengaruhi kepuasan penggunaan terhadap 

suatu merek produk. 

c. Ekuitas merek dapat memungkinkan  margin yang lebih tinggi 

dengan menjual produk pada harga optimum (premium pricing) serta 

mengurangi ketergantungan pada promosi. 

d. Ekuitas merek dapat memberikan  landasan pertumbuhan dengan 

melakukan perluasan merek pada produk lainnya dan menciptakan 

bisnis yang baru. 

e. Ekuitas merek dapat memberi dorongan bagi saluran distribusi yang 

lebih baik. 

f. Ekuitas merek dapat meningkatkan penjualan, dan mampu 

menciptakan loyalitas konsumen terhadap suatu merek produk. 

 

Konsep brand equity (ekuitas merek) mulanya dicetuskan oleh 

Aeker, yang mendifiniskan ekuitas merek sebagai, A set off assets (and 

liabilities) linked to a brand name and symbol that adds to substracts 

from the value provided by a product or services to a firm and or that 

firms costumers. The major Assets categories are: “brand awareness, 
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perceived quality, brand association, and brand loyalty. (Rangkuty, 

2004:39).  

Pengukuran brand equity dapat dilakukan dengan mengukur 

kelima elemen dari brand equity itu sendiri yaitu brand association, 

brand loyalty, brand awareness, dan perceived quality dan asset 

kepemilikan merek lain. Elemen-elemen tersebut dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut : 

 

Gambar  2.1. Konsep Brand Equity 

 

Sumber : Aaker (1996) dalam Rangkuti (2004) 

 

 

 

 

Brand 

Equity 

Kesan kualitas 
Asosiasi merek 

Aset hak milik 

merek yang lain 

Memberikan nilai bagi 

konsumen dengan menguatkan: 

- Interpretasi / proses informasi 

- Rasa percaya diri dalam 

pembelian 

- Pencapaian kepuasan dari 

konsumen 

Kesadaran merek 

Loyalitas merek 

Memberikan nilai kepada 

perusahaan dengan menguatkan:  

- Efisiensi dan efektivitas program 

pemasaran 

- Loyalitas merek 

- Harga / laba 

- Perluasan merek 

- Peningkatan perdagangan 

- Keuntungan kompetitif 
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4. Elemen – Elemen Ekuitas Merek 

Dalam brand equity terdapat lima kategori yang harus 

dipertimbangkan, antara lain brand awareness (kesadaran merek) yang 

menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu, brand association (asosiasi merek) mencerminkan 

pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya 

dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, 

pesaing, selebritis dan lain-lain, perceived quality (persepsi kualitas) 

mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan 

maksud dan harapan, brand loyalty (loyalitas merek) mencerminkan 

tingkat keterkaitan konsumen dengan suatu merek produk, dan other 

proprietary brand asset  (asset-aset merek lainya). Empat elemen brand 

equity diluar asset-aset merek lainya dikenal dengan elemen-elemen 

utama dari brand equity. Elemen brand equity yang kelima secara 

langsung akan dipengaruhi oleh kualitas dari empat elemen utama 

tersebut (Aaker: 96). Berikut adalah elemen-elemen utama dari brand 

equity : 

a. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

  Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Rangkuti, 2002:39). 
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Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli 

untuk mengenali atau menginggat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari katagori produk tertentu (Aaker, 1996:90). 

  Kesadaran merek mengambarkan keberadaan merek didalam 

pikiran konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam beberapa 

katagori dan biasannya menjadi 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 ke elemen yang lainnya. Jadi jika kesadaran 

itu sangat rendah maka dapat dipastikan ekuitas mereknya juga 

rendah. Piramida kesadaran merek dari tingkat terendah sampai 

tingkat tertinggi adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2. Piramida Kesadaran Merek 

 

Sumber : David A. Aaker (1997), Manajemen ekuitas merek : 

manfaat dari suatu merek, halaman 92. 
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1) Unware of brand (tidak menyadari merek) adalah tingkat paling 

rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak 

akan menyadari adanya suatu merek. 

2) Brand recognition (pengenalan merek), adalah tingkat minimal 

kesadaran merek dimana pengenalan suatu merek muncul lagi 

setelah dilakukan penginggatan kembali lewat bantuan (aided 

recall). 

3) Brand recall (penginggat kembali terhadap merek), adalah 

penginggatan kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided 

recall). 

4) Top of main (puncaak pikiran), merek yang disebutkan pertama 

kali muncul dalam benak konsumen. Dengan kata lain, merek 

tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada 

dibenak konsumen. 

 

Peran kesadaran merek terhadap ekuitas merek dapat  dipahami 

dengan membahas bagaimana kesadaran merek menciptakan suatu 

nilai-nilai yaitu :  

1) Jangkar tempat tautan berbagai asosiasi.   

  Suatu produk atau layanan baru sudah pasti diarahkan 

untuk mendapatkan pengenalan. Jarang sekali suatu keputusan 

pembelian terjadi tanpa pengenalan. Pengetahuan mengenai 

berbagai bagian dan manfaat dari produk baru sangat sulit tanpa 
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terlebih dahulu mendapatkan pengakuan. Pengakuan merek 

merupakan langkah dasar pertama dalam tugas komunikasi. 

Sebuah merek biasanya dikomunikasikan dengan atribut-atribut 

asosiasinya. Dengan tingkat pengenalan yang mapan, tugas 

selanjutnya tinggal mencantelkan suatu asosiasi baru, seperti 

atribut produk.   

2) Keakraban/ rasa suka   

  Pengakuan merek memberikan suatu kesan akrab, dan 

konsumen menyukai sesuatu yang akrab. Terdapat hubungan 

yang positif antara jumlah penampakan dan rasa suka, baik 

penampakan dalam bentuk abstraksi gambar, nama, musik, dan 

lain-lain. 

3) Tanda mengenai substansi/komitmen 

  Kesadaran merek bisa menjadi suatu signal dari kehadiran, 

komitmen, dan substansi dari sebuah merek produk. Jika sebuah 

merek dikenali, pasti ada sebabnya, seperti : perusahaan telah 

mengiklankan secara luas, perusahaan telah menggeluti bisnis 

tersebut dalam waktu lama, perusahaan mempunyai jangkauan 

distribusi yang luas, dan merek tersebut berhasil. 

4) Mempertimbangkan merek.   

  Langkah awal dalam proses pembelian biasanya adalah 

menyeleksi sekumpulan merek untuk dipertimbangkan. Oleh 

karena itu, pengingatan kembali merek (brand recall) menjadi 
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penting. Pada umumnya, jika sebuah merek tidak mencapai 

pengingatan kembali maka merek tersebut tidak akan termasuk 

dalam proses pertimbangan pembelian. Tetapi konsumen 

biasanya juga akan mengingat merek-merek yang sangat mereka 

tidak sukai. 

 

Dalam meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan 

maupun pengingatan kembali, melibatkan dua tugas, yaitu, 

mendapatkan identitas merek dan mengaitkannya pada suatu kelas  

produk tertentu. Suatu pesan kesadaran merek hendaknya memberi 

suatu alasan untuk diperhatikan dan dikenang atau menjadi berbeda 

dan  istimewa. Hal ini ditempuh dengan, melibatkan slogan atau 

jingle, menjadi sponsor kegiatan, dan perluasan merek. 

 

b. Kesan Kualitas (percieved quality) 

Pengertian kesan kualitas (percieved quality) adalah persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan 

(Aaker 1996, dalam Rangkuti 2002:41). Selain itu, perusahaan yang 

memiliki perceived quality yang tinggi memiliki return of investment 

(ROI) yang tinggi pula. 
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Menurut Aaker (1997:132), berbagai dimensi yang mendasari 

penilaian kesan kualitas akan bergantung pada konteksnya. Dimensi-

dimensi yang akan mempengaruhi kesan kualitas produk antara lain : 

1) Kinerja, kinerja produk menggambarkan seberapa efektif  suatu 

produk mampu memberikan nilai kepada konsumen. 

2) Karakteristik produk, mencakup keunggulan dari sifat fisik 

produk, seperti kepraktisan dan desain produk. 

3) Kesusaian, dengan spesifikasi merupakan pandangan mengenai 

kualitas proses manufaktur, seperti ada atau tidaknya cacat 

produk. 

4) Keandalan, adalah konsistensi kinerja dari satu pembelian hingga 

pembelian berikutnya, dan presentase waktu yang dimiliki 

produk untuk berfungsi sebagaimana mestinya. 

5) Ketahanan, mencerminkan kehidupan ekonomis dari produk 

tertentu, yaitu berapa lama suatu produk dapat bertahan. 

6) Pelayanan, mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan 

pada suatu produk. 

7) Hasil akhir (fit and finish), menunjukkan adanya atau 

dirasakannya kualitas suatu produk. 
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c. Asosiasi Merek (brand association) 

Brand association merupakan segala kesan yang muncul di 

benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu 

merek. Pada umumnya asosiasi merek (terutama yang membentuk 

brand imagenya) menjadi pijakan konsumen dalam keputusan 

pembelian dan loyalitasnya pada merek tersebut. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Aaker dalam Rangkuti (2004:43) bahwa brand 

association adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan 

mengenai merek. Asosiasi itu tidak hanya eksis, namun juga 

memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterkaitan pada suatu merek akan 

lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau 

penampakan untuk mengkomunikasikannya. Berbagai asosisasi yang 

diingat konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra tentang 

merek atau brand image di dalam benak konsumen. Brand image 

adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak 

konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu 

cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image atau hal ini 

disebut juga dengan kepribadian merek (brand personality). 

Selanjutnya apabila para konsumen beranggapan bahwa merek 

tertentu secara fisik berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut 

akan melekat secara terus-menerus sehingga dapat membentuk 

kesetiaan terhadap merek tertentu. 
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Dalam prakteknya, didapati banyak sekali kemungkinan 

asosiasi dan variasi dari brand association yang dapat memberikan 

nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi perusahaan maupun dari 

sisi pengguna. Asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi 

perusahaan dan para pelanggan, karena ia dapat membantu proses 

penyusunan informasi untuk membedakan merek yang satu dari 

merek yang lain. 

Gambar 2.3. Nilai Asosiasi Merek 

 

Sumber : Rangkuti (2004:43) 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui nilai yang 

diberikan oleh asosiasi merek terhadap suatu produk. Penjelasan dari 

kelima nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Asosiasi merek 

Deferensiasii/posisi 

Alasan untuk membebeli 

Menciptakan 

sikap/perasaan positif 

Basis perluasan 

Membantu 

proses/penyusunan 

informasi 
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1) Membantu memberikan informasi. 

Suatu asosiasi tentang merek tertentu akan membantu konsumen 

untuk mengetahui fakta atau spesifikasi suatu produk. Selain itu, 

bagi pemasar dapat mengefisiensikan biaya komunikasi. 

2) Membedakan. 

Sebuah asosiasi dapat menjadi dasar untuk membuat suatu 

perbedaan. Pada dasarnya, konsumen agak sulit melakukan 

pembedaan pada beberapa kelas produk. Suatu asosiasi yang 

dibedakan secara nyata dapat menjadi kunci keunggulan 

bersaing. 

3) Alasan untuk membeli. 

Banyak asosiasi merek yang menonjolkan atribut produk atau 

manfaat bagi pelanggan sehingga akhirnya konsumen membeli 

dan menggunakan merek produk tersebut. 

4) Menciptakan sikap positif. 

Beberapa asosiasi merek dapat menciptakan perasaan positif 

terhadap merek tertentu. 

5) Dasar untuk perluasan. 

Sebuah asosiasi merek dapat digunakan sebagai dasar untuk 

perluasan lini produk yaitu dengan menciptakan rasa kesesuaian 

antara suatu merek dan sebuah produk baru. 
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Atribut produk (product attributes) yang paling banyak 

digunakan dalam strategi posisitioning adalah mengasosiasikan suatu 

obyek dengan salah satu atau beberapa atribut atau karakteristik 

produk yang bermakna dan saling mendukung, sehingga asosiasi bisa 

secara langsung diterjemahkan dalam alasan untuk pembelian produk 

(Aaker 1997, Hamdiana 2005). Atribut produk adalah unsur – unsur 

produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. Menurut Tjiptono (2008:103) 

atribut produk meliputi merek, kemasan, kualitas, label, pelayanan, 

jaminan, dan lain sebagainya. 

1) Merek 

 Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, 

warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap 

produk pesaing. 

2) Kemasan (packaging) 

 Kemasan merupakan proses berkaitan dengan perancangan 

produk atau pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu 

produk. 

3) Kualitas 

 Kualitas merupakan alat pemasaran yang sangat penting yang 

meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan pada 

produk secara keseluruhan. 
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4) Lebel (labeling) 

 Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi yang mengenai produk atau penjual. 

5) Pelayanan (service) 

 Pelayanan sangat penting bagi sebuah produk apapun, tidak 

terlepas dari unsur peranan jasa dan layanan baik itu sebagai 

produk inti maupun pelengkap. 

6) Jaminan (garansi) 

 Jaminan merupakan janji yang wajib bagi produsen atas 

produknya kepada konsume, dimana para konsumen akan diberi 

ganti rugi bila produk  ternyata tidak dapat berfungsi sebagai 

mana yang diharapkan atau yang dijanjikan. Jaminan bisa 

meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi, dan sebagainya. 

Jaminan sendiri ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. 

Dewasa ini jaminan sering kali dimanfaatkan sebagai aspek 

promosi, terutama terhadap produk yang tahan lama. 

 

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 
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sekumpulan fakta dan spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan 

diakses para pelanggan. Sebuah asosiasi bisa menciptakan informasi 

padat bagi pelanggan dan bisa mepengaruhi pengingatan kembali 

atas informasi tersebut, terutama pada saat mengambil keputusan. 

Asosiasi juga bisa memengaruhi interpretasi mengenai fakta-fakta. 

 

d. Loyalitas Merek (brand loyalty) 

Loyalitas konsumen adalah ukuran dari kesetiaan konsumen 

terhadap suatu merek . loyalitas konsumen merupakan inti dari brand 

equity yang menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini 

merupakan satu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan pada sebuah 

merek. Hal ini merupakan satu indikator dari brand equity yang 

berkaitan dengan perolehan laba di masa yang akan datang karena 

loyalitas merek secara langsung dapat diartikan sebagai penjualan 

dimasa depan. (Rangkuti, 2002:60). Loyalitas merek memiliki 

tingkatan sebagaimana dapat dilihat  pada diagram berikut ini : 

   Gambar 2.4. Piramida Loyalitas Konsumen 

 

 Sumber : Durianto, Darmadi, 2004. Brand Equity Ten. Gramedia: Jakarta 
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Berdasarkan piramida loyalitas dalam Durianto, dkk. 

(2004:19), dapat dijelaskan bahwa : 

1) Switcher / price buyer (Pembeli yang berpindah-pindah). 

Merupakan tingkat loyalitas paling dasar. Semakin sering 

pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang 

lain mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal, semua merek 

dianggap memadai. 

2) Hibitual buyer (pembeli yang bersifat kebiasaan). Merupakan 

pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam 

mengkonsumsi suatu merek produk. Konsumen membeli suatu 

merek karena alasan kebiasaan) 

3) Satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan). 

Merupakan kategori pembeli yang puas dengan merek yang 

mereka konsumsi. 

4) Likes the brand (menyukai merek). Merupakan kategori pembeli 

yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Rasa suka 

didasari oleh asosiasi yang berkaiatan dengan simbol,rangkaian 

pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi 

kualitas yang tinggi. 

5) Commited buyer (pembeli yang berkomitmen).Merupakan 

kategori pembeli yang setia. Konsumen mempunyai kebanggaan 

dalam menggunakan suatu merek. 
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C. Kerangka Konsep 

kerangka konsep yang digunakan untuk mempermuda proses 

penelitian dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.5. Kerangka Konsep 

 

(X1) 

Kesadaran merek 

(brand awareness) 

 

(X3) 

Persepsi kualitas 

(Percieved Quality) 

(X2) 

Asosiasi merek 

(Brand association) 

Ekuitas Merek 

(brand equity) 

(X4) 

Loyalitas merek 

(Brand Loyalty) 

- seberapa jauh 

konsumen masih 

mengingat suatu 

merk 

- seberapa jauh 

konsumen dapat 

mengenali merk 

tersebut termasuk 

dalam satu 

kategori tertentu. 

- Seberapa jauh 

konsumen dapat 

mengingat ketika 

ditanya merk apa 

saja yang di ingat 

- seberapa jauh 

konsumen akan 

memasukkan suatu 

merk ke dalam 

alternatif pilihan 

ketika mereka 

akan membeli 

produk. 

- Atribut produk 

a. Merek 

b.Kemasan 

c. Label 

d.Slogan 

e. Kualitas 

- Suka berpindah 

merek karena 

faktor harga dan 

semua merek 

dianggap 

memadai. 

- Sudah merasa 

puas dengan 

merek yang 

mereka konsumsi 

(Tresemme). 

- Benar-benar 

menyukai shampo 

merek 

TRESemme yang 

didasari rangkaian 

pengalaman 

menggunakan 

shampo. 

- Hanya 

menggunakan 

shampo 

TRESemme, 

merasa bangga 

dalam 

menggunakan 

merek dan ingin 

merekomendasika

n kepada orang 

lain. 

- Kinerja  

- Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

- Keandalan 

- Ketahanan 

- Hasil akhir 
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Ekuitas merek merupakan segala sesuatu yang melekat pada suatu 

merek. Untuk mengetahui ekuitas merek produk Tresemme ini, diperlukan 

pengukuran brand equity yang dapat dilakukan dengan mengukur elemen-

elemen brand equity yang terdiri dari kesadaran merek (brand awareness), 

asosiasi merek (brand association), loyalitas merek (brand loyalty) dan 

kesan kualitas (perceived quality). Menurut Aaker (2001:4), kesadaran 

merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. Kesadaran merek menggambarkan keberadaan merek di 

dalam fikiran konsumen, kesadaran juga mempengaruhi persepsi dan 

tingkah laku. Kesadaran merek merupakan key of brand asset (kunci 

pembuka) untuk masuk ke elemen yang lainnya. Jadi jika kesadaran itu 

sangat rendah maka dapat dipastikan ekuitas mereknya juga rendah. 

Kesadaran merek memiliki tingkatan atau disebut piramida kesadaran. 

Dari beberapa indikator yang disebutkan di atas kemudian akan 

dikelompokkan pada beberapa tingkatan brand awareness, tingkatan 

diantaranya adalah Top of Mind (Puncak pikiran/merek yang pertama kali 

muncul dalam ingatan konsumen), Brand Recall (pengingatan kembali 

terhadap merek tanpa bantuan), Brand recognition (pengenalan merek, 

dimana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan 

kembali lewat bantuan), dan Unware of brand (tidak menyadari merek, 

dimana konsumen tidak akan menyadari adanya suatu merek). 
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Asosiasi merek (brand association) menurut Aaker (2004:43) adalah 

segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Dalam penelitian 

ini pengukuran dilakukan dengan memberikan pertanyaan berbentuk 

kuesioner kepada responden mengenai beberapa atribut produk atau 

karakteristik produk merek Tresemme diantaranya mengenai merek, 

kemasan, label, slogan, dan juga kualitas. Menurut Tjiptono (2008:103) 

Atribut produk meliputi merek, kemasan, kualitas, label, jaminan, dan lain 

sebagainnya. Pada penelitian ini yang termasuk dalam kategori atribut 

produk Tresemme meliputi merek, kemasan, kualitas, abel, dan slogan. 

Kesan kualitas (percieved quality) menurut Aaker (Rangkuti, 2002:41) 

adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 

Untuk mengukur variabel kesan kualitas (perceived quality) shampoo merek 

Tresemme dengan menggunakan indikator kinerja, kesesuaian dengan 

spesifikasi, keandalan, ketahanan, dan hasil akhir. 

Menurut Rangkuti (2002:60), loyalitas merek (brand loyalty) adalah 

ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek, ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang seseorang pelanggan beralih ke merek lain. 

Loyalitas konsumen merupakan inti dari brand equity yang menjadi gagasan 

sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan 

seseorang pelanggan dengan sebuah merek. Dari beberapa indikator di atas 

kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan tingkatan brand loyalty, yang 

diantaranya adalah pembeli setia (commited buyer), suka terhadap merek 
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(liking the brand), pembeli yang puas dengan merek yang mereka konsumsi 

(Satisfied buyer), dan pembeli yang berpindah-pindah (switching 

buyer/price buyer). 

 


