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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Merek 

 Menurut American Marketing Association (AMA) dalam Tjiptono (2005:2) 

menekankan merk sebagai identifer dan differentiator. Hal ini berarti bahwa 

merek itu merupaka nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari 

hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

orang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. 

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik 

memberikan jaminan mutu. 

 Nama merek menurut Knapp (2001:7) adalah suatu produk atau jasa 

yangmemakai nama merek  terkenal sedangkan merek merupakan suatu jenis atau 

variasi dari sesuatu yang dibedakan oleh beberapa karakteristik khusus. Nama 

merek benar-benar gambaran yang paling di kenal dari merek. Merek adalah 

etinitas yang mudah dikenali dan menjanjikan nilai-nilai tertentu dimana etinitas 

adalah suatu yang memiliki eksistensi yang khas dan berbeda (Nicolino, 2004:4) 
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Menurut Kotler (2003:418-419) merek dapat memilki enam level 

pengertian yaitu: 

1. Attributes: a brand brings to mind certain attributes 

Setiap merek memiliki atribut. Atribut tersebut perlu dikelola dan 

diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut 

apa saja yang terkandung dalam suatu merek. Contohnya, Mercedes 

memberikan kesan mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang 

dengan baik, tahan lama dan bergengsi tinggi 

2. Benefifits: attributes must be translated into functional and emotional 

benefit 

Merek tidak hanya memberikan kaitan terhadap atribut-atribut produk atau 

bentuk lainnya, namun juga memberikan arti sebuah manfaat dari merek 

tersebut. 

3. Values : the brand also says something about the procedur’s values  

Merek juga 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. 

4. Culture: the brand may be reperesent a certain culture  

Merek juga mewakili budaya tertentu. misalnya, Mercedes mewakili 

budaya jerman yang terorganisasi, efisien dan bermutu tinggi. 

5. Personality :the brand can project a certain personality 

Sebuah merek juga memberikan identitas kepribadian bagi para 

penggunanya, sehingga dengan menggunakan merek, kepribadian 
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pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan. Pada 

sebuah produk, kepribadian dapat membangun hubungan tertentu dengan 

memberikan ikatan emosional terhadap produk. 

6. User : the brand suggests the kind of cunsomer who buys or uses the 

product 

Merek dapat memberikan sinyal siapa dan bagaimana karakteristik 

konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. 

 Pada dasarnya merek lebih dari sekedar simbol. Merek mampu 

mengidentifikasikan penjual dan pembuatnya. Merek dapat berupa nama ,merek 

dagang, logo ataupun simbol lain.Selain itu merek sebenarnya merupakan janji 

penjual untuk konsisten memberikan feature (atribut), manfaat dan jasa tertentu 

kepada pembeli sehingga apabila merek dikelola dengan baik maka merek akan 

mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri di pasar. 

 Pemberian merek merupakan masalah utama dalam strategi produk. Di 

satu puhak, menggembangkan produk beremerek memerlukan pengeluaran 

investasi jangka panjang yang besar, khususnya untuk iklan, promosi dan 

pengemasan. Tetapi pada pihak yang lain, para produsen akhirnya menyadari 

bahwa kekuatan pasar justru dapat memiliki membangun merek mereka sendiri. 

Menurut McCarthy dan Perreault (2005:50), terdapat beberapa kondisi yang dapat 

mendukung suksesnya pemeberian merek yaitu : 

1. Produk mudah diidentifikasi melalui merek atau trademark. 

2. Kualitas produk merupakan nilai terbaik dari sebuah harga dan kualitas 

tersebut mudah untuk dipertahankan. 

3. Ketersediaan produk yang memadai dan mencukupi. 
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4. Permintaan cukup besar  sehinga harga pasar cukup tinggi dan peberian 

merek membawa keuntungan. 

5. Terdapat economies of scale. 

2.1.1.1 Peranan dan Manfaat Merek 

Menurut Keller dalam Tjiptono (2005:20-22) merek bermanfaat bagi 

produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek berepran penting sebagai : 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan 

pencatatn akuntansi. 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek 

bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Nama merek bisa 

diproteksi melalui merek dagang terdaftar (registered trademarks), proses 

pemanafakturan bisa dilindugi melalui hak cipta (copyrights) dan desain. 

Hak-hak properti intelektual ini memberikan jaminan bahwa perusahaan 

dapat berinvestasi dengan aman dalam merek yang dikembangkannnya 

dan meraup manfaat dari aset bernilai tersebut. 

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka 

bisa dengan mudah memeilih dan membelinya lagi di lain waktu. Loyalitas 

merek seperti ini menghasilkan predictability dan secutity permintaan bagi 

perusahaan dan menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan 

perusahaan lain untuk memasuki pasar. 

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk 

dari para pesaing. 
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5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. 

6. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa dating. 

Peran merek bagi konsumen, dapat dijelaskan pada tabel 2 

Tabel 2 

Peran Merek Bagi Konsumen 

No Fungsi Manfaat Bagi Pelanggan 

1 Identifiksi Biasa dilihat dengan jelas;memberikan makna 

bagi produk; gampang mengidentifikasi produk 

yang dibutuhkan atau dicari. 

2 Praktikalitas Memfasilitasi penghematan waktu dan energi 

melalui pembelian ulang identik dan loyalitas 

3 Optimisai Memberikan jaminan bagi konsumen bahwa 

mereka bisa mendapatkan kualitas yang sama 

sekalipun pembelian dilakukan pada waktu dan 

ditempat berbeda 

4 Optimisasi Memberikan kepastian bahwa konsumen dapat 

membeli alternatif terbaik dalam kategori produk 

tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan spesifik 

5 Karakterisasi Mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri 

konsumen atau citra yang ditampilkannya kepada 

orang lain. 

6 Kontinuitas Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan 

intimasi dengan merek yang telah digunakan atau 

dikonsumsi pelanggan selama betahun-tahun 

7 Hedonistik Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, 

dan komunikasinya. 

8 Etis Kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung 

jawab merek bersangkutan dalam hubungannya 

dengan masyrakat 

Sumber: Tjiptono, 2005 
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Menurut Ambler dalam Tjiptono (2005:23) beberapa manfaat merek 

memiliki deskripsi merek yang berbeda. Ketiga manfaat merek tersebut meliputi: 

1. Manfaat Ekonomis 

 Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling bersaing 

memperebutkan pasar. 

 Konsumen memilih merek berdasarkan value of money yang ditawarkan 

berbagai macam merek. 

 Relasi antara merek dan konsumen dimulai dengan penjualan. Premium 

harga bisa berfungsi layaknya asuransi risiko bagi perusahaan. Sebagian 

besar konsumen lebih suka memilih penyedia jasa yang lebih mahal 

namun diyakiinya bakal memuaskannya ketimbang memilih penyedia 

jasa lebih murah yang tidak jelas kinerjanya. 

2. Manfaat Fungsional 

 Merek memberikan peluang bagi diferensiasi. Selain memeperbaiki 

kualitas (diferensiasi vertikal), perusahaan-perusahaan juga memperluas 

mereknya dengan tipe-tipe produk baru (diferensiasi horisontal). 

 Merek memberikan jaminan kualitas, apabila konsumen membeli merek 

yang sama lagi, maka ada jaminan bahwa kinerja merek tersebut akan 

konsisten dengan sebelumnya. 

 Pemasar merek berempati dengan para pemakai akhir dan masalah yang 

akan diatasi merek yang ditawarkan. 

 Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas 

 Merek memudahkan iklan dan sponsorship. 
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3. Manfaat Psikologis 

 Merek merupakan penyederhanaan atau simplifkasi dari semua informasi 

produk yang perlu diketahui konsumen. 

 Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional.Dalam 

banyak kasus ,faktor emosional (seperti gengsi dan dan citra sosial) 

memainkan peran dominan dalam keputusan pembelian. 

 Merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi orang terhadap 

pemakai/pemiliknya. 

 Brand symbolism tidak hanya berpengaruh pada persepsi orang lain, 

namun juga pada identifikasi diri sendiri dengan objek tertentu. 

 Ekuitas Merek adalah totalitas dari persepsi merek, mencakup kualitas 

relatif dari produk dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas pelanggan, kepuasan dan 

keseluruhan penghargaan terhadap merek. yang semuanya tentang bgaimana para 

konsumen, pelanggan, karyawan, dan semua stakcholder merasakan tentang 

merek (Knapp,  2001:3) “Ekuitas merek adalah suatu aset, sebagai efek positif 

yang berbeda tentang pengetahuan suatu nama merek yang ada pada respon 

pelanggan terhadap produk atau jasa. 

 Merek menurut Nicolino (2004:75) adalah “Ekuitas merek adalah sebuah 

frase yang dengan cepat bergerak ke dalam aliran utama setelah menghabiskan 

seluruh hidupnya dalam dinding departemen pemasaran. Ekuitas adalah jumlah 

total berbagai nilai berbeda yang dilekatkan orang kepada suatu merek, yang 

dapat terdiri dari campuran faktor emosional dan praktis. Sebuah ekuitas merek 
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adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diserap indera, hanya eksis dalam 

pikiran orang-orang, walaupun ia memiliki kekuatan untuk menghasilkan uang.” 

 Menurut Tjiptono (2005:39) menyatakan bahwa Brand equity adalah 

serangkain asset dan kewajiban (liabilities) merek yang terkait dengan sebua 

merek, nama dan simbolnya ,yang menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan tersebut.  Definisi tersebut 

mengisyaratkan bahwa Brand equity bisa bernilai bagi perusahaan (company 

based brand equity) dan bagi konsumen (customer based brand equity) Pertama, 

Brand equity memberikan nilai kepada perusahaan dengan memperkuat efisiensi 

dan efektivitas program pemasaran, loyalitas merek, harga/laba, perluasan merek, 

peningkatan perdagangan dan keuntungan kompetitif. Kedua brand equity 

memberikan nilai kepada pelanggan dengan memperkuat impretasi/proses 

informasi, rasa percaya diri dalam pembelian, dan pencapain kepuasan pelanggan. 

  Menurut Kotler (2003:423) Brand equity yang tinggi memberikan 

beberapa keuntungan dalam persaingan,antara lain: 

1. Perusahaan memiliki pengaruh dagang yang lebih dalam tawar-menawar 

dengan ditributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan 

distributor dan pengecer untuk menyediakan merek tersebut. 

2. Perusahaan dapat menetapkan harga lebih tinggi daripada pesaing karena 

mereknya mempunyai Peceived quality yang tinggi 

3. Perusahaan dapat dengan mudah mengeluarkan perluasan karena nama 

mereknya memiliki kepercayaan  tinggi 
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4. Merek menawarkan kepada perusahaan dalam beberapa pertahanan lawan 

dalam persaingan harga. 

Keller (2004:117) mendifinisikan istilah CBBE (Customer Based Brand 

Equity) sebagai efek berbeda dari pengetahuan merek pada pelanggan untuk 

pemasaran merek. Dasar pemikiran dari pendekatan  CBBE adalah bahwa 

kekuatan sebuah merek terletak pada apa yang dipelajari, dirasakan, dilihat dan 

didengarkan konsumen tentang merek tersebut sebagai hasil dari pengalamannya 

seopanjang waktu. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan  merek terletak pada 

pikiran pelanggan. 

 

2.1.2 Dimensi Brand Equity 

Menurut Tjiptono (2005:40) mengklasifikasikan elemen-elemen ekuitas 

merek ke dalam lima kategori yaitu loyalitas merek, name awareness, perceived 

quality, asosiasi merek dan proprietary brand assets lainnya. Definisi dan elemen 

brand equity versi Aaker mengintegrasikan dimensi sikap dan perilaku. Aset 

merek yang berkontribusi pada penciptaan brand equity ke dalam empat dimensi 

yaitu brand awareness, perceived quality ,brand associations dan brand loyalty. 

Hal ini dapat dijelaskan pada gambar 1. 
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Gambar 1 

Elemen Brand Equity Versi David Aaker 

 

 

 

 

Menurut Durianto dkk, (2004), merek yang memiliki top of mind yang 

tinggi mempunyai nilai yang tinggi. Jika suatu merek tidak tersimpan dalam 

ingatan, merek tersebut tidak dipertimbangkan di benak konsumen. Biasanya 

merek-merek yang disimpan dalam ingatan konsumen adalah merek yang disukai 

atau dibenci). Penelitian Suprapti (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi 

kesadaran (awareness) konsumen terhadap merek suatu produk semakin kuat 

keputusan pembelian konsumen. Jika semakin kecil tingkat risiko suatu merek 

akan menimbulkan keyakinan yang besar pada pelanggan atas keputusan 

pembeliannya. 

Menurut  Durianto (2004), semakin banyak asosiasi yang saling 

berhubungan, maka akan semakin kuat citra mereknya. Selain itu, asosiasi merek 

juga dapat membangkitkan berbagai atribut produk atau manfaat bagi konsumen 

yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk 

membeli dan menggunakan merek tertentu. Penelitian Kurniawan (2010), untuk 

mengukur asosiasi suatu merek Minuman Isotonik Fatigon Hydro di Purwokerto 

digunakan tiga indikator yakni  manfaat suatu merek produk, kesesuaian merek 

Brand Equity 

Brand 

Awareness 

Perceived 

Quality 

Brand 

Associations 

Brand Loyalty 

Sumber : Tjiptono, 2005 
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produk terhadap gaya hidup, dan kredibilitas perusahaan berpengaruh 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 Menurut Durianto dkk, (2004), persepsi kualitas merupakan persepsi 

konsumen maka dapat diramalkan jika persepsi kualitas negatif, produk tidak 

akan disukai dan tidak akan bertahan di pasar. Jika persepsi kualitas positif, 

produk akan disukai. Keterbatasan informasi, uang, dan waktu membuat 

keputusan pembelian seorang pelanggan sangat dipengaruhi oleh persepsi kualitas 

suatu merek yang ada di benak konsumen sehingga seringkali alasan keputusan 

pembelian hanya didasarkan kepada persepsi kualitas dari merek yang akan 

dibelinya. Penelitian Rachmansyah (2010), menyatakan persepsi kualitas yang 

positif akan mendorong keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas terhadap 

produk tersebut. Selanjutnya mengingat persepsi konsumen yang diramalkan 

maka persepsi kualitasnya negatif, produk tidak akan disukai dan tidak akan 

bertahan lama di pasar. 

Durianto dkk, (2004), bahwa  loyalitas merupakan suatu ukuran 

keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan 

gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek yang 

lain, terutama jika pada merek tersebut didapati terjadinya perubahan baik 

menyangkut harga ataupun atribut lain. Penelitian Setyawan (2010) menyatakan 

bahwa dengan loyalitas yang besar dari seseorang terhadap merek akan 

menciptakan keinginan untuk selalu menggunakan merek tersebut yang akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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2.1.3 Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

 Merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat 

bahwa sebuah merek merupkan anggota dari produk tertentu (Tjiptono, 2005:40). 

Menurut Susanto dan Wijanarko (2004:131) kesadaran merek berbeda pada 

rentang antara perasaan yang tak pasti terhadap pengenalan suatu merek sampai 

perasaan yakin bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas 

produk yang bersangkutan. Variabel brand awareness dibagi menjadi sub-sub 

variabel yang secara urut (Rangkuty, 2004:40-41) sebagai berikut: 

1. Top of Mind (pucak pikiran) 

2. Merupakan merek produk yang pertama kali disebutkan oleh konsumen 

secara spontan dan menempati tempat khusus/istimewa dibenak konsumen. 

3. Brand recall (pengiriman kembeli merek ) 

4. Mencerminkan merek-merek apa saja yang diingat konsumen setelah 

menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Dimana merek-merek yang 

disebutkan kedua ,ketiga dan seterusnya merupakan meek yang menempati 

brand recall dalam benak konsumen. 

5. Brand Recognition (pengenalan merek) 

6. Merupakan tingakat minimal dari kesadaran merek yang merupakan 

pengenalan merek dengan bantuan ,misalnya dengan bantuan daftar 

merek,daftar gambar,atau cap merek. Dan merek yang masuk dalam ingatan 

konsumen disebut brand recognition. 

7. Unware of Brand (tidak menyadari merek) 
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8. Merupakan tingkatan merek yang paling rendah dalam piramida brand 

awareness, dimana konsumen tidak menyadari akan eksistensi merek. 

 Tingkat kesadaran merek secara berurutan dapat digambarkan sebagai 

suatu  piramida seperti terlihat pada gambar 2. 

Gambar 2 

Piramida Brand Awareness 

 

 

 

 

 

 Sumber : Rangkuti, 2004 

 

terdapat empat indikator untuk mengevaluasi seberapa jauh konsumen aware 

terhadap suatu merek, antara lain: 

1. Recall, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya 

merek apa saja yang merek ingat. 

2. Recognition, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek 

tersebut termasuk dalam satu kategori tertentu. 

3. Purcahse, yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek 

ke dalam alternatif pilihan ketika mereka akan membeli. 

4. Consumption, yaitu seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu 

merek ketika mereka sedang menggunakan produk atau layanan pesaing. 

 Peran brand awareness terdapat brand equity dapat dipahami dengan 

membahas bagaimana brand awareness menciptakan suatu nilai. Menurut 

Top of Mind 

Brand Recall 

Brand Recognition 

Unware of Brand 
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Haryanto (2006:3) penciptaan nilai ini dapat dilakukan dengan banyak cara, antara 

lain: 

1. Anchor to other association which can be attached 

Pada dasarnya suatu merek dapat memiliki hubungan dengan hal-hal lain. 

2. Familiarity-liking 

Suatu upaya mengenalkan sebuah merek dengan cara menimbulkan suatu 

hal yang familiar. Suatu kebiasaan dapat menimbulkan keterkaitan 

kesukaan yang kadang-kadang dapat berpengaruh dalam membuat 

keputusan. 

3. Substance /commitment 

Kesadaran akan merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan inti 

yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 

4. Brand to consider 

Penyeleksian suatu kelompok merek yang telah dikenal sebgai suatu upaya 

mempertimbangkan merek mana yang akan diputuskan untuk digunakan. 

Keputusan pemilihan ini biasanya dipengaruhi oleh ingatan konsumen 

terhadap merek yang paling diingat. 

 

2.1.4 Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

 Perceived quality merupkan penilaian konsumen terhadap keunggulam 

atau superioritas produk secara keseluruhan (Tjptono, 2005:40) sedangkan 

menurut Aaker dalam Rangkuty (2004:41) disebutkan bahwa persepsi pelanggan 

terhadap kesuluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jsa layanan 
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berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Oleh sebab itu, perceived quality  

didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen (bukan manajer atau pakar) 

terhadap kualitas produk. Persepsi kualitas merupakan persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atu jasa layanan 

berkenaan dengan maksud yang diharapkan konsumen (Susanto dan Wijanarko, 

2004:129). Persepsi terhadap kualitas keselurahan dari suatu produk atau jasa 

tersebut dapat mentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh 

lansung kepada keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap suatu 

merek. 

 Perceived quality tidak dapat ditetapkn secara objektif ,karena akan 

melibatkan hal-hal apa saja yang dianggap penting bagi pelanggan. Sedangkan 

antara pelanggan yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang relatif 

berbeda terhadap suatu produk atau jasa. 

 Menurut Susanto dan Wijanarko (2004:129) perceived quality adalah 

persepsi para pelanggan dan berbeda dengan berbagai konsep yang hampir sama, 

antara lain: 

1. Kualitas aktual objectif (actual or objective quality) 

2. Perluasan ke suatu bagian dari produk atau jasa yang memberikan 

pelayana lebih baik 

3. Kualitas isi produk (product based quality) 

4. Karakteristik dan kualitas unsur, bagian-bagian, atau pelayanan yang 

disertakan. 

5. Kualiatas proses manufaktur(manufakturing quality) 
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6. Kesusuain dengan spesifikasi dan hasil akhir yang tanpa cacat (zero 

defect). 

 Menurut Haryanto (2006:6) terdapat beberapa dimensi yang mendasari 

penilaian persepsi kualitas terhadap produk antara lain: 

1. Karakteristik Produk 

2. Kinerja, berkaitan dengan aspek fungsional dari suatu produk yang 

merupakan karakteristik utama yang diprtimbangkan pelanggan dalam 

membeli produk. 

3. Features, yaitu bagian tambahan/elemen sekunder dari produk sebagai 

tambahan untuk menjadi pembeda yang penting ketika dua merek produk 

tampak hampir sama. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi ,merupakan pandangan mengenai kualitas 

proses manafaktur (tidak ada cacat), sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan, dan teruji 

5. Keandalan, yaitu konsistensi kinerja suatu produk dari suatu pembelian 

hingga pembeli berikutnya 

6. Ketahanan, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan 

atau masa pakai dari produk 

7. Pelayanan, mencerminkan kemampuan dalam memberi pelayanan atas 

produk 

8. Hasil akhir (fit and finish), mengarah pada kualitas yang dirasakan ,yang 

melibatkan ke tujuh atribut di atas. 
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 Menurut Rangkuty (2004:42), secara umum perceived quality memiliki 

lima keuntungan kesan kualitas ,yaitu: 

1. Alasan konsumen untuk membeli  

Kesan kualitas sebuah merek memberikan alasan yang penting untuk 

membeli. Hal ini mempengaruhi merek-merek mana yang harus 

dipertimbangkan, dan selanjutnya mempengaruhi merek apa yang akan 

dipilih. 

2. Differensiasi atau positioning product 

Artinya bahwa suatu karakteristik penting dari merek adalah posisinya 

dalam dimensi kesan kualitas. 

3. Harga optimum 

Keuntungan ketiga ini memberikan pilihan-pilihan didalam menetapkan 

harga optimum. 

4. Kepentingan berbagai saluran distribusi 

Keuntungan keempat ini memiliki arti penting bagi para distributor, 

pengecer serta berbgai saluran distribusi lainnya, karena hal ini sangat 

membantu perluasan ditribusi 

5. Perluasan merek 

Kesan kualitas dapat dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai 

perluasan merek, yaitu dengan menggunakan merek tertentu  untuk masuk 

ke dallam kategori produk baru. 
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Kelima keuntungan di atas dapat sebagaimana terlihat pada gambar 3. 

Gambar 3 

Nilai Dari Kesan Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rangkuti, 2004 

 

2.1.5  Brand Association (Asosiasi Merek) 

 Pengertian asosiasi merek menurut Rangkuty (2004:43) yaitu segala 

sesuatu yang terkait dengan memori terdapat sebuah merek. Brand association 

berkait erat dengan brand image, yang didefinisikan sebagai serangkaian asosiasi 

merek dengan makna tertentu. Asosiasi merek memiliki tingkat kekuatan tertentu 

dan akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya pengalaman konsumsi atau 

eksposur dengan merek spesifik. 

 Brand association merupakan segala kesan yang muncul dan terkait 

dengan ingatan konsumen mengenai suatu merek. Beberapa asosiasi merek 

membutuhkan atribut merek atau customer benefits dan manfaat produk yang 

dapat memberikan alasan spesifik untuk membeli dan menggunakan merek 

Alasan untuk membeli 

Kesan 

Kualitas 

Diferensiasi/posisi 

Harga optimum 

Minat saluran distribusi 

Perluasan merek 
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tersebut. Atribut dan manfaat bagi pelanggan merupakan dimensi persepsi yang 

dominan. Selain atribut dan manfaat produk, asosiasi juga menunjukkan fakta 

bahwa produk dapat digunakan untuk mengekspresikam gaya hidup, kelas sosial 

dan peran profesional (Susanto dan Wijanarko, 2004:133). Suatu merek yang 

telah mapan pasti akan memiliki posisi yang menonjol daripada pesaing, bila 

didukung oleh asosiasi yang kuat. 

 Berbagai brand association  yang saling berhubungan akan membentuk 

suatu rangakain yang disebut brand image, dimana brand image  adalah 

sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen (Rangkuty, 

2004:43). Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka samakin kuat 

brand image yang dimiliki merek tersebut. Image merek yang baik sangatlah 

penting dimata konsumen, karena dapat menjadi value added dalam  pengambilan 

keputusan pemilihan merek. 

  Menurut Haryanto (2006:5) fungsi brand association dalam pembentukan 

brand equity adalah sebgai berikut: 

1. Membantu penyusunan informasi merek 

Asosiasi-asosiasi yang terdapat pada suatu merek, dapat membantu 

mengikhtisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan 

mudah dikenal oleh pelanggan. 

2. Perbedaan 

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha 

pembedaan. Asosiasi–asosiasi merek dapat memainkan peran yang sangat 

penting dalam membedakan satu merek dari merek yang lain. 
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3. Sebagai alat konsumen untuk membeli 

Pada umumnya. Mosiasi merek sangat membantu pada konsumen untuk 

mengambil keputusan untuk mengambil produk tertentu. 

4. Menciptakan sikap positif terhadap merek tersebut 

Asosiasi merek dapat merangsang perasaan positif yang pada gilirannya 

akan berdampak positif terhadap produk yang bersangkutan. 

5. Sebagai landasan untuk melakukan brand expansion 

Asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan merek, 

yaitu dengan menciptakan rasa kesesuaian antara suatu merek dan sebuah 

produk baru. 

Tingkat nilai asosiasi merek tersebut di atas dapat di lihat pada gambar 4. 

Gambar 4 

Nilai Asosiasi Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rangkuti, 2004 
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2.1.6  Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

 Menurut Tjiptono (2005:41) Brand loyalty adalah ”The attachment that a 

customer has to a brand”. Loyalitas merek merupakan ukuran kedekatan 

/keterkaitan pelanggan pada sebuah merek.Ukuran ini mengambarkan tentang 

mungkin tidaknya konsumen beralih ke merek lain,terutama jika merek harga 

atupun atribut lainnya. Konsumen yang loyal pada umumnya akan melanjutkan 

penggunaan marek tersebut,walaupun dihadapkan dengan banyak alternatif merek 

produk pesaing yang menwarkan karakteristikproduk yang unggul. 

 Menurut Griffen (2002:31) loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang 

dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan keuangan. 

Berebeda dengan kepuasan, yang meruapakan sikap, loyalitas dapat didefinisikan 

berdasarkan perilaku membeli. Menurut Griffen (2003:31-34) pelanggan yang 

loyal adalah orang yang berperilaku: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur 

2. Membeli antarlini produk dan jasa 

3. Merefrensikan kepada orang lain  

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing 

Loyalitas konsumen terhadap merek terdiri dari lima kategori yang 

memiliki tingkatan loyalitas mulai dari yang paling rendah sampai tertinggi yang 

membentuk piramida loyalitas merek .Menurut Rangkuty (2004:61) terdapat 

tingkatan loyalitas merek yaitu: 
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1. Switcher (konsumen yang berpindah-pindah) 

Pembeli yang berada pada tingakatan ini disebut sebgai pelanggan yang 

berbeda pada tingkat paling dasar, dan juga sama sekali tidak loyal. 

Pembeli pda tingkat ini tidak mau terikat pada merek apapun, karena 

karakteristik konsumen yang berada pada katageri ini pada umumnya 

adalah mereka yang sensitif terhadap harga. Mereka menggangap bahwa 

suatu produk (apapun mereknya) dianggap telah memadai serta hanya 

memiliki peranan yang kecil dalam keputusan untuk membeli. 

2. Habitual Buyer (pembelian yang berdasarkan kebiasaaan) 

Pembeli yang berada pada tingkatan ini, dikategorikan sebagai pembeli 

yang puas dengan merek yang telah mereka konsumsi. Para pembeli tipe 

ini memilih merek hanya karena faktor kebiasaan. Karakteristik konsumen 

yang termasuk dalam kategori ini adalah jarang untuk mengevaluasi merek 

lain. 

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

Pembeli pada tingkat ini dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan 

merek yang mereka konsumsi, namun demikian mungkin saja mereka 

memindahkan pembelian ke merek lain dengan menanggung switch cost 

yang terkait dengan waktu, uang, manfaat, ataupun resiko kinerja yang 

melekat dengan tindakan mereka dalam peralihan merek 

4. Liking the Brand (pembeli yang menyukai merek) 

Pada tingkat ini, konsumen yang sungguh-sungguh menyukai merek 

tersebut. Rasa suka tersebut mungkin dilandasi oleh suatu asosiasi, seperti 
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simbol, rangkaian pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau 

persepsi kualitas yang tinggi. 

5. Committed Buyer (pembeli yang setia) 

Pada tingkatan ini pembeli merupaka pelanggan yang setia. Mereka 

memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek bahkan merek 

sudah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi mereka, baik karena 

fungsi operasional maupun emosional dalam mengkspresikan jati diri. 

Salah satu aktualisasi loyalitas konsumen pada tingkat ini ditunjukkan 

dengan tindakan merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut 

pada pihak lain. 

Tingkat loyalitas tersebut sebagaimana terlihat pada gambar 5: 

Gambar 5 

Piramida Loyalitas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber     : Rangkuti, 2004 

 

Untuk memahami secara lebih jelas mengenai loyalitas merek dan 

pengelolahannya, diperlukan upaya untuk melakukan pengukuran-pengukuran 
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loyalitas merek (Rangkuty, 2004:64-72). Pengukuran-pengukuran tersebut antara 

lain: 

1. Pengukuran Perilaku 

Cara langsung untuk menentukan loyalitas, khususnya perilaku yang 

sudah menjadi kebiasaan, adalah dengan mengetahui pola-pola pembelian 

yang bisa dilakukan oleh konsumen. Pengukuran yang dapat digunakan 

adalah tingkat pembelian ulang (purchase rate), persentase pembelian, dan 

jumlah merek yang dibeli. 

2. Mengukur biaya atau pengorbanan untuk beralih merek (switching cost) 

Analisis terhadap biaya pengerobanan untuk beralih merek dapat 

memberikam wawasan yang lebih luas karena pengorbanan tersebut 

merupakan suatu dasar terciptanya loyalitas merek. Apabila konsumen 

memerlukan pengeluaran yang sangat mahal dan memiliki resiko yang 

sangat besar ,hal itu akan mengakibatkan tingkat perpindahannya menjadi 

sangat rendah. 

3. Mengukur kepuasan  

Pengukuran tingkat kepuasaan atau mengukur ketidakpuasan merupkan 

alat yang penting untik mendeteksi tingkat loyalitas merek konsumen. 

Melalui pengukuran tersebut, dapat diketahui hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan ,alasan beralihnya 

pelanggan ke merek lain. 
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4. Merek kesukaan 

Merek kesukaan yang menyeluruh dan umum dapat diukur melalui sebuah 

cara yang bervariasi, misalnya perhatian, rasa bersahabat, dan 

kepercayaan. Ukuran lain dari kesukaan tercermin pada kesediaan para 

pelanggan untuk memperoleh merek kesukaannya meskipun dengan harga 

yang lebih tinggi dibanding merek lainnya. 

5. Komitmen 

Merek-merek yang sangat kuat akan memiliki sejumlah besar pelanggan 

yang memiliki komitmen. Satu inidikator penting adalah jumlah interaksi 

dan komunikasi yang terlibat dalam suatu produk. Misalnya konsumen 

Suka untuk membicarakan merek tersebut dengan rekannya, bahkan 

menyarankan dan merekomendasikan untuk membeli merek tersebut. 

  Menurut Haryanto (2006:8), beberapa fungsi yang dapat diberikan oleh 

brand loyalty kepada perusahaan yaitu: 

1. Mengurangi biaya pemasaran 

Perusahaan yang memiliki basis konsumen yang mempunyai loyalitas 

merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena 

biaya untuk mempertahankan konsumen jauh lebih murah dibandingkan 

mendapatkan konsumen baru. 

2. Meningkatkan perdagangan 

Loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. Loyalitas 

yang kuat akan menyakinkan pihak pengecer untuk memajang di rak-
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raknya karena para pengecer mengetahui bahwa para konsumen akan 

mencantumkan merek-merek tersebut dalam daftar belanjaannya. 

3. Menarik minat pelanggan baru 

Loyalitas merek dapat menarik minat konsumen baru karena perasaan 

puas dan suka terhadap suatu merek akan menimbulkan perasaan, yakni 

bagi calon konsumen untuk mengonsumsi merek tersebut dan biasanya 

akan merekomendasikan/mempromosikan merek yang dipakainya kepada 

orang lain, sehingga kemungkinan dapat menarik konsumen baru. 

4. Memberi waktu untuk merespon ancaman pesaing 

Suatu perusahaan untuk cepat merespons gerakan-gerakan pesaing. Jika 

salah satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, seorang pengikut 

loyal akan memberi waktu pada perusahaan tersebut agar memperbaharui 

produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralisasikannya. 

Loyalitas merek pada pelanggan yang ada mewakili suatu aset strategis 

dan jika dikelola nilai dalam beberapa bentuk (Rangkuti, 2004:63). Hal ini 

sebagaimana terlihat pada gambar 6. 

Gambar 6 

Nilai Loyalitas Merek 

 

 

 

 

 

 

 

Loyalitas Merek 

Pengurangan biaya pemasaran 

Peningkatan perdagangan 

Meningkat pelanggan baru 

a.  Menciptakan kesadaran merek 

b.  meyakinkan kembali 

Waktu Merespon 

Sumber : Rangkuti, 2004 
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2.2 Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu 

yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan 

Humdiana (2005) mengenai pengaruh elemen-elemen brand equity yang meliputi 

kesadaran merek, asosiasi merek dan loyalitas merek pada rokok Djarum Black 

dalam menciptakan nilai bagi pelanggan atau perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh kuat 

terhadap brand equity dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. 

Penelitian  Fadli dan Qamariah (2008) meneliti tentang pengaruh faktor 

Ekuitas Merek Sepeda Motor Merek Honda Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Kasus pada Universitas Sumatera Utara). Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa  variabel kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, 

loyalitas merek secara simultan berpengaruh  signifikan terhadap keputusan 

pembelian  dan secara parsial  hanya variabel kesadaran merek tidak berpengaruh 

signifikan terhadap  keputusan  konsumen. Variabel yang dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan 

Universitas Sumatera Utara adalah variabel  loyalitas  merek. 

Penelitian dari Chan (2010) hasil pengujian hipotesisnya menunjukkan 

bahwa ekuitas merek  Bank Muamalat Indonesia memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap  proses keputusan pembelian. Pengaruh positif tersebut  

diartikan semakin baik kondisi ekuitas  merek Bank Muamalat Indonesia, maka 

akan memperbesar proses keputusan pembelian untuk menjadi nasabah pada Bank 
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Muamalat Indonesia cabang Bandung. Terakhir penelitian oleh Kurniawan (2010) 

mengenai Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen. Penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode linear regresi 

berganda, dan hasil penelitian juga membuktikan bahwa keempat variabel secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman isotonik 

Fatigon Hydro. 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa terdapat 

adanya kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan hasil 

penelitian yang disusun oleh peneliti. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini yaitu: jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu dan objek penelitian ini adalah 

mahasiswa Strata 1 yang masih aktif di  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang yang menggunakan HP Blackberry dan analisis data 

yang digunakan adalah analisis faktor. Selain perbedaan terdapat pula kesamaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada saat 

ini. Persamaan tersebut antara lain: Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Association dan  Brand loyalty. 

Tujuan mempelajari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini adalah untuk digunakan sebagai bahan acuan dan untuk memperbandingkan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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2.3  Hipotesis Penelitian 

 Model hipotesis merupakan suatu gambaran secara jelas tentang konsep 

dasar yang menghubungkan antara teori yang ada dengan hipotesis suatu 

penelitian. Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 7. 

Gambar 7 

Model Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Konseptual yang dikembangkan dalam penelitian 2013 

Berdasarkan gambar model konseptual disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Faktor brand awareness, perceived quality, brand association dan brand 

loyalty adalah pembentuk brand equity (ekuitas merek) handphone 

Blackberry. 

H2 : Diantara faktor brand awareness, perceived quality, brand association dan 

brand loyalty, bahwa yang berpengaruh dominan terhadap brand equity 

(ekuitas merek) handphone Blackberry adalah brand loyalty. 
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