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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk penulisan yaitu 

penelitian Febriana Setia Lestari (UMM 2010) yang berjudul “Analisis Elemen-

Elemen Ekuitas Merek Kartu Seluler IM3” (Studi pada Siswa-Siswi SMA Negeri 

3 Malang Pelanggan Kartu Seluler IM3). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ekuitas merek yang variabelnya antara lain tingkat 

kesadaran terhadap merek (brand awareness), loyalitas merek (brand loyalitas), 

kesan kualitas (perceived quality), dan asosiasi merek (brand association) 

terhadap konsumen pengguna kartu IM3. 

Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis tabulasi frekuensi. 

Tabulasi Frekuensi digunakan untuk menganalisis brand awareness. Tabulasi 

frekuensi dilakukan dengan menggelompokan data dengan cara mentabulasikan 

data yang diperoleh. Analisis I-P (Diagram importance-performance) digunakan 

untuk menganalisis perceived quality. Uji Cochron digunakan untuk mengukur 

variabel asosiasi merek. Analisis rentang skala digunakan untuk menganalisis 

tingkat loyalitas konsumen terhadap kartu IM3. 
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Tabel 2.1  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

 

Judul Variabel 
Metode 

Penggunaan Data 
Teknik analisis 

Analis elemen-elemen 

ekuitas merek kartu 

seluler IM (study pada 

siswasiswi SMA Negeri 

3 Malang pelanggan 

kartu seluler IM3 

kesadaran terhadap merek 

(brand awareness), loyalitas 

merek (brand loyalitas), 

persepsi kualitas (perceived 

quality), dan asosiasi merek 

(brand association) 

Kuesioner Tabulasi frekuensi, analisis 

I-P, Uji cochron, Analisis 

rentang skala 

Peneliti sekarang: 

Analisis ekuitas merek 

kartu as 

kesadaran terhadap merek 

(brand awareness), kesan 

kualitas (perceived quality), 

asosiasi merek (brand 

association), dan loyalitas 

merek (brand loyalitas). 

Kuesioner  Analisis rentang skala 

 

Dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, terdapat persamaan 

dan perbedaan yaitu: 

1. Persamanya adalah tema menggunakan ekuitas merek, menggunakan variabel 

kesadaran terhadap merek (brand awareness), kesan kualitas (perceived 

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

loyalitas), menggunakan teknik pengukuran data skala Likert. 

2. Perbedaannya adalah obyek yang diteliti oleh peneliti. Pada peneliti terdahulu 

obyeknya pelanggan kartu seluler IM3, sedangkan peneliti sekarang pelanggan 

kartu As. Untuk teknik analisis data, peneliti terdahulu mengunakan tabulasi 

frekuensi, analisis I-P, uji Cochron, analisis rentang skala, sedangkan peneliti 

sekarang hanya menggunakan analisis rentang skala. 
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B. Landasan Teori 

1. Ekuitas Merek  

Menurut Aaker (1991: 15), ekuitas merek adalah sekumpulan dari 

aktiva (asset) dan pasiva (liabilitas) yang terjadi pada sebuah merek, nama dan 

simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh 

suatu produk atau jasa baik kepada perusahaan dan atau konsumen perusahaan 

tersebut. Menurut Shimp (2003: 10) yang menjelaskan tentang ekuitas merek 

menurut prespektif konsumen adalah sebuah merek memiliki ekuitas sebesar 

pengenalan konsumen atas merek tersebut dan menyimpan dalam memori 

beserta asosiasi merek yang mendukung, kuat, baik dan unik. 

Jadi ekuitas merek merupakan segala sesuatu yang melekat pada suatu 

merek baik berupa nama, simbol, yang dapat menciptakan nilai yang bagi 

pelanggan maupun perusahaan. Nilai di sini merupakan perkiraan konsumen 

atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhanya. Kepuasan 

pelanggan akan meningkat bila merasa produk yang dibeli memiliki kualitas 

dan asosiasi merek yang positif sedangkan keuntungan bagi perusahaan adalah 

memudahkan bagian promosi untuk mencari pelanggan baru karena nama 

merek yang sudah dikenal. Selain itu dapat meningkatkan loyalitas terhadap 

merek tersebut karena produknya dipresepsi berkualitas. 
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Gambar 2.1 

Konsep Ekuitas Merek  

 

 

Sumber: Rangkuti (2009: 39) 

 

Unsur-unsur ekuitas merek terdiri atas: 

a. Kesadaran merek (brand awareness) 

Kesadaran merek artinya adalah kesanggupan seseorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran brand awareness 

dalam keseluruhan ekuitas merek tergantung dari sejauh mana tingkatan 

kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. 

Tingkatan kesadaran merek secara berurutan dapat digambarkan 

sebagai suatu piramida seperti di bawah ini: 
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Gambar 2.2  

Piramida Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

 

 

Sumber: Rangkuti (2009: 40) 

 

Penjelasan mengenai piramida kesadaran merek (brand awareness) 

dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi adalah: 

1) Unware of brand (tidak menyadari merek) 

Merupakan tingkatan yang paling rendah dalam piramida kesadaran 

merek, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. 

2) Brand recognition (pengenalan merek) 

Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat 

seseorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. 

3) Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) 

Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. 

Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan, karena 

berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk 

memunculkan merek tersebut. 
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4) Top of mind (puncak pikiran) 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan 

pengingat dan dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang 

paling banyak disebutkan pertama sekali merupakan puncak pikiran. 

Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai 

merek yang ada didalam benak konsumen. 

Upaya untuk meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan 

maupun pengingatan kembali, melibatkan dua kegiatan, yaitu berusaha 

memperoleh identitas merek dan berusaha mengkaitkannya dengan kelas 

produk tertentu. 

Untuk mengukur brand awareness, terdapat dua dimensi, antara lain: 

1) Tingkat pengenalan 

Seberapa banyak frekuensi informasi yang diperoleh baik berupa 

informasi dari media cetak maupun media elektronik tentang suatu 

produk. 

2) Tingkat pengingatan 

Seberapa banyak informasi yang disimpan, dari volume informasi baik 

itu media cetak ataupun media elektronik yang diingat oleh konsumen 

terhadap suatu produk. 

b. Kesan kualitas (perceived quality)  

Kesan kualitas menurut Aaker dalam Rangkuti (2009: 41) adalah 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Kesan 

kualitas memberikan nilai dalam beberapa bentuk seperti dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar 2.3  

Nilai dari Kesan Kualitas 

 

 

Sumber: Rangkuti (2009: 42) 

 

Gambaran tersebut menunjukan bahwa terdapat lima keuntungan 

kesan kualitas, yaitu: 

1) Keuntungan pertama adalah alasan 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) Keuntungan kedua adalah diferensiasi. Artinya, suatu karakteristik 

penting dari merek adalah posisinya di dalam dimensi kesan kualitas. 

3) Keuntungan ketiga adalah harga optimum. Keuntungan ketiga ini 

memberikan pilihan-pilihan di dalam menetapkan harga optimum. 

4) Keuntungan keempat adalah meningkatkan minat para distributor. 

Keuntungan keempat ini memiliki arti penting bagi para distributor, 

pengecer, serta berbagai saluran distribusi lainnya. Karena hal ini sangat 

membantu perluasan distribusi. 

  

 

Alasan untuk membeli 

 

Diferensiasi/posisi 

 

Harga optimun 

 

Minat saluran distribusi 

 

Perluasan brand 

 

Kesan Kualitas 
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5) Keuntungan kelima adalah perluasan merek. Kesan kualitas dapat 

dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai perluasan merek, yaitu 

dengan menggunakan merek tertentu untuk masuk ke dalam kategori 

produk baru. 

Menurut Garvin dalam Tjiptono (2002: 27), ada 8 dimensi kualitas 

yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis, 

terutama untuk produk manufaktur. Dimensi-dimensi tersebut adalah: 

1) Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3) Kehandalaan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai. 

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

5) Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. 

6) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi; penanganan keluhan yang memuaskan. 

7) Estitika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. 
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Bila dimensi-dimensi di atas lebih banyak diterapkan pada 

perusahaan manufaktur, maka berdasarkan berbagai penelitian berhasil 

mengidentifikasikan lima kelompok karakteristik yang digunakan oleh 

pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu: 

1) Bukti langsung (tangibles), meliputi fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi. 

2) Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

disajikan dengan segera dan memuaskan. 

3) Daya tanggap (responsuvensess), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-

raguan. 

5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi 

yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.  

c. Asosiasi Merek (Brand Associations)  

Asosiasi merek menurut Aaker dalam Rangkuti (2009: 43) adalah 

segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Kesan-kesan 

yang ditimbulkan oleh merek akan semakin meningkat dengan sering 

munculnya merek tersebut. Merek yang mempunyai image yang kuat akan 

memiliki posisi yang lebih jika dibandingkan dengan merek-merek lainnya 

dalam persaingan apabila didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat. 

Asosiasi merek yang berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian yang 

disebut brand image, semakin banyak asosiasi yang berhubungan, maka 

semakin kuat brand image yang dimiliki merek tersebut. 
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1) Asosiasi merek menciptakan nilai  

Ada beberapa kemungkinan asosiasi dan suatu variasi dari brand 

association yang dapat memberikan nilai bagian suatu merek. Macam-

macam asosiasi yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan atau 

perusahaan antara lain. (Aaker, 1991: 111) 

a) Membantu proses/penyusunan informasi asosiasi ini bisa membantu 

menginterprestasikan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang mungkin 

sulit diproses dan diakses oleh para pelanggan selain itu asosiasi bisa 

mempengaruhi proses pengingatan kembali atas suatu informasi yang 

dimilki oleh pelanggan untuk prosess pembuatan keputusan. 

b) Membedakan 

Pada beberapa kelas produk, adanya berbagai macam merek tidak 

dapat dibedakan oleh sebagian besar konsumen tetapi asosiasi dari 

nama merek itu sendiri berperan penting dalam membantu konsumen 

untuk membedakan antara suatu merek dengan merek yang lainya. 

c) Alasan untuk membeli 

Manfaat yang diterima konsumen dapat memberikan alasan yang 

spesifik kepada konsumen untuk memberikan alasan yang spesifik 

kepada konsumen untuk membeli dan menggunakan suatu merek. 

Selain itu juga bisa menjadi dasar keputusan pembelian. Dengan 

memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada konsumen terhadap 

suatu merek dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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d) Menciptakan sikap/perasaan positif 

Asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang pada 

giliranya merembet ke merek yang bersangkutan. Asosiasi tersebut 

menciptakan perasaan positif atas dasar perjalanan pelanggan 

sebelumnya serta pengubahan pengalaman tersebut menjadi sesuatu 

yang lain. 

e) Landasan untuk perluasan 

Suatu asosiasi dapat menghasilkan suatu landasan bagi suatu 

perluasan dengan menciptakan rasa kesesuaian antara merek dengan 

produk baru atau dengan menghadirkan alasan untuk membeli produk 

perluasan tersebut. Perusahaan akan mudah melakukan perluasan jika 

mereknya sudah dikenal konsumennya. 

2) Tipe-tipe asosiasi 

Asosiasi yang terkait dengan suatu merek umumnya dihubungkan dengan 

berbagai hal berikut (Aaker 1991: 114) 

a) Product atributes (atribut produk) 

Pengembangan asosiasi berjalan efektif karena jika atribut ini 

bermakna asosiasi secara langsung dapat diterjemahkan dalam alasan 

pembelian suatu merek. Atribut produk berkaitan dengan nama merek, 

simbol, gambar logo, slogan yang mudah diucapkan dan mudah 

diingat, kualitas, gaya, dan desain produk. 

b) Customer benefit (manfaat bagi pelanggan) 

Manfaat bagi pelanggan dapat dibagi dua yaitu rational benefit 

(manfaat rasional) dan psycolgial benefit (manfaat psikologi). Manfaat 

rasional berkaitan dengan atribut dari produk yang dapat menjadi 
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bagian dari proses pengambilan keputusan yang rasional. Manfaat 

psikologi sering kali merupakan konsekuensi ekstrim dalam proses 

pembentukan sikap, berkaitan dengan perasaan yang timbul ketika 

membeli atau menggunakan merek. 

c) Relative price (harga relatif) 

Positioning dengan menggunakan harga relatif dapat menjadi lebih 

kompleks. Oleh karena itu merek untuk setiap kategori produk harus 

jelas perbedaan harganya evaluasi terhadap suatu merek pada sebagian 

kelas produk akan diawali dengan penentuan posisi merek dalam satu 

atau dua tingkat harga. 

d) Use/aplication (penggunaan atau aplikasi) 

Penggunaan atau aplikasi adalah mengasosiasikan merek tersebut 

dengan suatu penggunaan atau aplikasi tertentu. Mengasosiasikan 

sebuah merek untuk digunakan atau diaplikasikan dalam situasi 

tertentu dapat memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap suatu merek. 

e) User/costumer (pengguna/pelanggan) 

Startegi positioning pengguna ini efektif karena hal ini bisa 

memadukan antara strategi positioning dengan strategi segmentasi. 

Mengidentifikasi suatu merek dengan segmen yang ditargetkan 

menjadi cara yang tepat untuk memikat segmen tersebut. 

f) Produk class (kelas produk) 

Salah satu dari beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 

mengasosiasikan sebuah merek adalah kelas produknya pendekatan 

ini dapat memudahkan konsumen untuk mengingat suatu merek 

berdasarkan kelas produknya. 
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g) Competition (para pesaing) 

Pada beberapa kasus pesaing bisa menjadi aspek dominan dalam 

startegi positioning. Ada dua alasan yang mendasari perlunya 

mempertimbangkan positioning yang berkenaan dengan seorang 

pesaing. Pertama, pesaing mungkin mempunyai suatu pencitraan yang 

jelas, sangat mengkristal dan telah dikembangkan selama bertahun-

tahun sehingga bisa digunakan sebagai jembatan untuk membantu 

mengkomunikasikan pencitraan dalam bentuk lain berdasarkan acuan. 

Kedua, para pelanggan beranggapan mengenai Anda, yang lebih 

penting pelanggan percaya bahwa Anda lebih baik dari pada seorang 

pesaing tertentu. 

3) Mengenali asosiasi merek responden  

Menurut Aaker (1991: 136) pendekatan tidak langsung untuk 

mengetahui asosiasi yang dimunculkan oleh responden mengenai sebuah 

merek dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung dan 

tidak langsung. Cara langsung yang digunakan adalah dengan 

menanyakan kepada pelanggan. Pendekatan tidak langsung yang sering 

kali dimotivasi oleh asumsi bahwa responden tidak mau atau tidak 

mampu untuk menyatakan perasaan, berpikir dan sikap ketika ditanya 

dengan menggunakan pertanyaan langsung. 

Beberapa pendekatan dibatasi dengan metode proyektif di mana 

responden diminta untuk mempoyeksikan diri sendiri ke dalam sebuah 

konteks pengalaman selama menggunakan merek tersebut. Karakteristik 

lain dari penelitian proyektif adalah penggunaan stimulus ambigu di 

mana hal tersebut mirip bagian penelitian proyek, sikap dan persepsi. 
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Pendekatan tidak langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara 

berikut: (Aaker, 1991: 237) 

a) Asosiasi bebas  

Asosiasi merupakan usaha untuk mengetahui proses berpikir 

responden mengenal sebuah merek. Responden dimintai melengkapi 

rangkaian pertama dari sebuah kata baik lisan maupun tertulis, dan 

dilakukan secara sepontan yang bisa diukur dengan skala lima poin. 

b) Interpresteasi gambar  

Penggunaan gambar adalah salah satu cara untuk membiarkan 

responden dalam mengekspresikan bagaimana berfikir secara benar 

dengan menggunakan karakter yang ada. Selanjutnya responden dapat 

mengkomunikasikan sikap sehingga merek dapat diketahui. 

c) Jika merek adalah orang  

Joseph Plumner, orang pertama yang menyelidiki seorang direktur 

mengindikasikan bahwa terdapat tiga kompenen dari brand image 

yaitu atribut produk, manfaat konsumen dan merek secara individu. 

Suatu merek mungkin dapat diidentifikasikan sebagai sesuatu yang 

modern. Dengan demikian asosiasi merek dapat dihubungkan dengan 

tiga kompenen tersebut. 

Asosiasi itu tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat 

kekuatan. Keterikatan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi 

pada banyak pengalaman atau penampakan untuk 

mengkomunikasikanya. Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat 

dirangkai sehingga membentuk citra tentang merek atau brand image di 

dalam benak konsumen. Secara sederhana, pengertian brand image 
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adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dibenak konsumen. 

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap brand image atau hal ini disebut juga 

dengan kepribadian merek (brand personality) 

Asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan 

dan para pelanggan, karena dapat membantu proses penyusunan 

informasi untuk membedakan merek yang satu dengan merek yang lain. 

Terdapat lima keuntungan asosiasi merek yaitu: 

a) Dapat membantu proses penyusunan informasi. Asosiasi-asosiasi yang 

terdapat pada suatu merek, dapat membantu mengikhtisarkan 

sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah dikenal 

oleh pelanggan. 

b) 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. 

c) Alasan untuk membeli. Pada umumnya, asosiasi merek sangat 

membantu para konsumen untuk mengambil keputusan untuk 

membeli keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. 

d) Penciptaan sikap atau perasaan positif. Asosiasi merek dapat 

merangsang perasan positif yang pada giliranya akan berdampak 

positif terhadap produk yang bersangkutan. 

e) Landasan untuk perluasan. Asosiasi merek dapat menghasilkan 

landasan bagi suatu perluasan merek, yaitu dengan menciptakan rasa 

kesesuaian antara suatu merek dan sebuah produk baru. 
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d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty)  

Menurut Rangkuti (2009: 60) loyalitas merek adalah ukuran dari 

kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas merek merupakan inti 

dari ekuitas merek yang menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena 

hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah 

merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentaan kelompok 

pelanggan dari serangan competitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan 

suatu indikator dari ekuitas merek yang berkaitan dengan perolehan laba di 

masa yang akan datang karena loyalitas merek secara langsung dapat 

diartikan sebagai penjualan di masa depan. 

Loyalitas memiliki tingkatan sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar: 

Gambar 2.4  

Piramida Loyalitas 

 

 

Sumber: Rangkuti (2009: 61) 
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Berdasarkan piramida loyalitas di atas, dapat dijelaskan bahwa: 

1) Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama 

sekali tidak tertarik pada merek-merek apa pun yang ditawarkan. Dengan 

demikian, merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan 

pembelian. Pada umumnya, jenis konsumen seperti ini suka berpindah-

pindah merek atau disebut tipe konsumen switcher atau price buyer 

(konsumen lebih memperhatikan harga di dalam melakukan pembelian). 

2) Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang 

digunakan, atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Pada dasarnya, 

tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk 

mendorong suatu perubahan, terutama apabila pergantian ke merek lain 

memerlukan suatu tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat disebut 

tipe kebiasaan (habitual buyer). 

3) Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun memikul biaya 

peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau risiko 

sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. 

Kelompok ini biasanya disebut dengan konsumen loyal yang merasakan 

adanya suatu pengorbanan apabila melakukan penggantian ke merek lain. 

Para pembeli tipe ini disebut satisfied buyer. 

4) Tingkat keempat adalah konsumen benar-benar menyukai merek 

tersebut. Pilihan konsumen terhadap suatu merek dilandasi pada suatu 

asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, 

atau kesan kualitas yang tinggi. Para pembeli pada tingkat ini disebut 

sahabat merek, karena terdapat perasaan emosional dalam menyukai 

merek. 
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5) Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Merek mempunyai 

suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu merek. 

Merek tersebut sangat penting bagi pengguna baik dari segi fungsinya, 

maupun sebagai ekspresi mengenai siapa pengguna sebenarnya 

(commited buyers) 

Loyalitas merek para pelanggan yang ada mewakili suatu asset 

strategis dan jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar akan mempunyai 

potensi untuk memberikan nilai dalam beberapa bentuk seperti yang 

diperlihatkan dalam gambar berikut: 

Gambar 2.5  

Nilai Loyalitas Merek 

 

 

Sumber: Rangkuti 2009: 63 

 

Perusahaan yang memiliki basis pelanggan yang mempunyai 

loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan 

karena biaya untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih murah 

dibandingkan mendapatakan pelanggan baru. Keuntungan kedua, loyalitas 

merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. Loyalitas yang kuat 

akan menyakinkan pihak pengecer untuk memajang di rak-raknya. 

 

Pengurangan biaya pemasaran 

 

Peningkatan perdagangan 

 

Mengikat customer baru: 

a. Menciptakan kesadaran brand 

b. Meyakinkan kembali 

 

Waktu merespon 

 

Kesan Kualitas 
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Keuntungan ketiga, dapat menarik minat pelanggan baru karena memiliki 

keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal minimal dapat 

mengurangi risiko. Keuntungan keempat adalah loyalitas merek 

memberikan waktu, semacam ruang bernafas, pada suatu perusahaan untuk 

cepat merespon gerakan-gerakan pesaing. 

Untuk memahami secara lebih jelas mengenai loyalitas merek dan 

pengelolaanya, diperlukan upaya untuk melakukan pengukuran-pengukuran 

loyalitas merek, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengukuran perilaku 

Cara langsung untuk menentukan loyalitas, khususnya perilaku yang 

sudah menjadi kebiasaan, adalah dengan mengetahui pola-pola pembeli 

yang bisa dilakukan oleh konsumen. Pengukuran yang dapat digunakan 

adalah tingkat pembelian ulang (purchase rate), presentase pembelian, 

dan jumlah merek yang dibeli. 

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

Analisis terhadap biaya pengorbanan untuk beralih merek dapat 

memberikan wawasan yang lebih luas karena pengorbanan tersebut 

merupakan suatu dasar terciptanya loyalitas merek. 

3) Mengukur kepuasan  

Pengukuran tingkat kepuasan atau mengukur ketidakpuasan merupakan 

alat yang penting untuk mendeteksi tingkat loyalitas konsumen. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini menunjukan ringkasan dari penelitian yang 

dilakukan berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan. Berdasarkan teori di 

atas, maka kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar. 

Gambar 2.6 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 
 

Ekuitas merek merupakan segala sesuatu yang melekat pada suatu merek 

baik berupa nama, simbol, yang dapat menciptakan nilai yang bagi pelanggan 

maupun perusahaan. Nilai di sini merupakan perkiraan konsumen atas seluruh 

kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhanya. Terdapat beberapa ukuran-

ukuran ekuitas merek yaitu: 

  

Asosiasi merk 

1. Atribut produk 

2. Manfaat bagi pelanggan 

3. Harga yang relatif 

 

Loyalitas merk 

1. Pengukuran perilaku atau tingkat 

pembelian  

2. Mengukur biaya atau 

pengorbanan untuk beralih 

merek 

3. Mengukur kepuasan  

 

Ekuitas 

merek 

 

Kesadaran merek 

 

1. Tingkat pengingatan 

 

Kesan kualitas 

1. Citra produk  

2. Reputasi produk 

3. Tanggung jawab terhadap 

produk atau jaminan  
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1. Kesadaran merek (brand awareness) 

Kesadaran merek artinya adalah kesanggupan seseorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu. 

Untuk mengukur kesadaran merek, terdapat dimensi, antara lain: 

Tingkat pengingatan 

Seberapa banyak informasi yang disimpan, dari volume informasi baik itu 

media cetak ataupun media elektronik yang diingat oleh konsumen terhadap 

suatu produk. 

2. Kesan kualitas (perceived quality) 

Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 

a. Citra produk  

Citra yang efektif melakukan dua hal untuk satu produk atau 

perusahaan. Pertama menyampaikan satu pesan tunggal yang memantapkan 

karakter produk pada perusahan. Kedua penyampaian pesan ini dengan cara 

yang berbeda sehingga tidak dikelirukan agar membangkitkan hati ataupun 

pikiran pembeli. 

b. Reputasi produk  

Kualitas yang diperoleh dari suatu produk 

3. Asosiasi merek (brand associations) 

Segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Kesan-

kesan yang ditimbulkan oleh merek akan semakin menigkat dengan sering 

munculnya merek tersebut. 
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a. Product atributes (atribut produk) 

Atribut produk berkaitan dengan nama merek, simbol, gambar logo, slogan 

yang mudah diucapkan dan mudah diingat, kualitas, gaya, dan desain 

produk. 

b. Customer benefit (manfaat bagi pelanggan) 

Manfaat bagi pelanggan dapat dibagi dua yaitu rational benefit (manfaat 

rasional) dan psycolgial benefit (manfaat psikologi). Manfaat rasional 

berkaitan dengan atribut dari produk yang dapat menjadi bagian dari proses 

pengambilan keputusan yang rasional. Manfaat psikologi sering kali 

merupakan konsekwensi ekstrim dalam proses pembentukan sikap, 

berkaitan dengan perasaan yang timbul ketika membeli atau menggunakan 

merek. 

c. Relative price (harga relatif) 

Positioning dengan mengunakan harga relatif dapat menjadi lebih kompleks.  

4. Loyalitas MEREK (brand loyalty) 

Ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas merek 

merupakan inti dari ekuitas merek yang menjadi gagasan sentral dalam 

pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang 

pelanggan pada sebuah merek. 

Pengukuran-pengukuran loyalitas merek, yaitu sebagai berikut: 

a. Pengukuran perilaku 

Cara langsung untuk menentukan loyalitas, khususnya perilaku yang sudah 

menjadi kebiasan, adalah dengan mengetahui pola-pola pembeli yang bisa 

dilakukan oleh konsumen. 
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b. Mengukur biaya atau pengorbanan untuk beralih merek (switching cost) 

Analisis terhadap biaya pengorbanan untuk beralih merek dapat 

memberikan wawasan yang lebih luas karena pengorbanan tersebut 

merupakan suatu dasar terciptanya loyalitas merek. 

c. Mengukur kepuasan  

Pengukuran tingkat kepuasan atau mengukur ketidakpuasan merupakan alat 

yang penting untuk mendeteksi tingkat loyalitas konsumen. 


