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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 
 

Pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Kattrina Sabo (2008) 

dengan judul “Analisis Brand Equity Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

provinsi Lampung pada PILGUB Langsung tahun 2008 dari perspektif 

marketing Politik (studi dikalangan perempuan pemilih dikeluruhan kampung 

baru kedaton bandar lampung)”. Analisis yang digunakan kualitatif dengan 

penarikan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 35 responden 

perempuan. Ekuitas merek mempunyai empat variabel: (1) Kesadaran Merek 

(X1), (2) Persepsi Kualitas (X2), (3) Asosiasi Merek (X3), dan (4) Loyalitas 

Merek (X4).  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah brand awareness tertinggi 

ditempati oleh pasangan zulkifli anwar dan akmadi sumaryanto dengan pasar 

sebesar 51,40%, untuk perceived quality tertinggi di tempati pasangan puhajir 

utomo dan andi arief, untuk brand association, pasangan sofyan jacoeb dan 

bambang W.U diasosiakan sebagai pasangan bercitra bagus, untuk kejujuran 

di tempati pasangan zulkufli anwar. Brand loyalty tertinggi ditempati oleh 

pasangan UJ dengan pemilih sebesar 31,43 %.  
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Tabel 2.1 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

Judul Penelitian 

(Nama dan Tahun 

Penelitian) 

Tujuan 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Analisis Brand Equity 

Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur provinsi 

Lampung pada PILGUB 

Langsung tahun 2008 dari 

perspektif marketing Politik 

(studi dikalangan 

perempuan pemilih 

dikeluruhan kampung baru 

kedaton bandar lampung). 

Kattrina Sabo; 2008. 

Untuk 

mengetahui 

signifikan ekuitas 

merek terhadap 

pemilihan calon 

Gubernur dan 

Wakil Gubernur 

Propinsi 

Lampung. 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Brand Awareness tertinggi ditempati oleh 

pasangan zulkifli anwar dan akmadi 

sumaryanto dengan pasar sebesar 51,40%, 

untuk perceived quality tertinggi di 

tempati pasangan puhajir utomo dan andi 

arief, untuk brand association, pasangan 

sofyan jacoeb dan bambang W.U 

diasosiakan sebagai pasangan bercitra 

bagus, untuk kejujuran di tempati 

pasangan zulkufli anwar. Brand loyalty 

tertinggi ditempati oleh pasangan UJ 

dengan pemilih sebesar 31,43 % 

Pengaruh Kesadaran Merk, 

Asosiasi Merk, dan 

Persepsi Kualitas pada 

Calon Walikota Independen 

Dwi-Uddin terhadap 

Pilihan Masyarakat Kota 

Malang (Studi Pada 

Pemilih dari Kalangan 

Mahasiswa UMM) 

Heiffanny Rizal; 2013 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh nyata 

kesadaran merk, 

asosiasi merk, dan 

persepsi kualitas 

terhadap 

keputusan 

pemilihan calon 

walikota Malang. 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Sedang dalam proses penelitian 

 

Persamaan penelitian sekarang dengan peneliti pertama yang 

dilakukan oleh Kattrina Sabo, yaitu sama-sama meneliti tentang Ekuitas 

Merek dan alat analisis yang digunakan sama-sama menggunakan regresi 

linear berganda, akan tetapi perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu 

menggunakan objek yang berbeda dengan penelitian sekarang.  

 

B. Landasan Teori 

 

1. Konsep Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Menurut Kottler dan Keller (2009;263) Ekuitas Merek adalah nilai 

tambah yang diberikan pada produk atau jasa. Ekuitas merek dapat 
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tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam 

hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan 

profitabilitas yang diberikan merek terhadap perusahaan. Menurut Aaker 

dalam Durianto (2001:165) ekuitas merek dapat dikelompokkan dalam 3 

kategori: 

a. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Peran brand awareness dalam keseluruhan ekuitas merek 

(brand equity) tergantung dan sejauh mana tingkat kesadaran yang 

dicapai oleh suatu merek. Kesadaran merek artinya adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dan kategori produk-

produk tertentu (Aaker dalam Durianto, 2004;6). Tingkatan kesadaran 

merek secara berurutan dapat digambarkan sebagai suatu piramida di 

bawah ini: 

1. Top of Mind (puncak pikiran) 

Yaitu merek produk yang pertama kali disebutkan oleh 

konsumen secara spontan dan menempati tempat khusus/istimewa 

di benak konsumen. 

2. Brand Recall (pengingatan kembali merek) 

Mencerminkan merek-merek apa saja yang diingat konsumen 

setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Dimana 

merek-merek yang disebutkan kedua, ketiga dan seterusnya 
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merupakan merek yang menempati brand recall dalam benak 

konsumen. 

3. Brand Recognition (pengenalan merek). 

Merupakan tingkat 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. 

4. Unware of Brand (tidak menyadari merek) 

Merupakan tingkatan merek yang paling rendah dalam 

piramida brand awareness, dimana konsumen tidak menyadari 

akan eksistensi suatu merek. Peran brand awareness terhadap 

brand equity dapat dipahami dengan membahas bagaimana brand 

awareness menciptakan suatu nilai. Penciptaan nilai ini dapat 

dilakukan dengan banyak cara, antara lain: 

a) Anchor to other association which can be attached 

Pada dasarnya suatu merek dapat memiliki hubungan dengan 

hal-hal lain. 

b) 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. 
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c) Substance/commitment 

Kesadaran akan merek dapat menandakan keberadaan, 

komitmen, dan inti yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan 

d) Brand to consider 

Penyeleksian suatu kelompok merek yang telah dikenal 

sebagai suatu upaya mempertimbangkan merek mana yang 

akan diputuskan untuk digunakan. Keputusan pemilihan ini 

biasanya dipengaruhi oleh ingatan konsumen terhadap merek 

yang paling diingat. Brand association merupakan segala 

kesan yang muncul dan terkait dengan ingatan konsumen 

mengenai suatu merek. 

b. Asosiasi merek (Brand Association) 

Pengertian asosiasi merek menurut Aaker dalam Durianto, 

(2004:10) adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai 

merek. Nilai yang mendasari merek sering kali didasarkan pada 

asosiasi yang berkaitan dengan merek tersebut. Asosiasi merek 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 mengkomunikasikan 

(Rangkuti, 2004;43). Sedangkan menurut Knapp (2004;44) terdapat 

lima keuntungan asosiasi merek, yaitu: 
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a) Dapat membantu proses penyusunan 

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 antara merek yang satu dengan merek 

yang lain. 

c) Alasan untuk membeli 

Asosiasi merek dapat membantu konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli produk atau tidak. 

d) Penciptaan sikap atau perasaan positif asosiasi merek dapat 

merangsang perasaan positif yang pada gilirannya akan 

berdampak positif terhadap produk yang bersangkutan. 

e) Landasan untuk perluasan 

Asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu 

perluasaan merek, yaitu dengan menciptakan rasa kesesuaian 

antara suatu merek dan sebuah produk baru. Pencitraan suatu 

merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan 

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

pesaing, selebriti dan lain-lainnya. 
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Dalam penelitian ini, variabel asosiasi merek diukur melalui 

tiga indikator yaitu : inovasi desain model, publisitas yang 

menggambarkan produk pada konsumen, dan keterkenalan merek. 

c. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Pengertian kesan kualitas menurut Aaker dalam Durianto, 

(2004;16) adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan produk atau jasa layanan berkaitan dengan maskud 

yang diharapkan. Secara obyektif kesan kualitas tidak dapat 

diterapkan karena berkaitan dengan persepsi dan tingkatan 

kepentingan bagi konsumen. Knapp (2002;17) menambahkan bahwa 

tidak peduli bagaimana seseorang memiliki untuk menilai kualitas 

yang dirasakan, karena kualitas akhirnya ditentukan oleh seberapa 

baik pelanggan merasakannya. 

1. Alasan untuk membeli 

Kesan kualitas sebuah merek memberikan alasan yang 

penting untuk membeli, mempengaruhi merek-merek yang mana 

mesti dipertimbangkan, dan pada gilirannya mempengaruhi merek 

apa yang bakal dipilih. 

2. Diferensisasi/posisi 

Diferensiasi adalah upaya dari sebuah perusahaan untuk 

membedakan produknya dari produk pesaing dalam suatu sifat 

yang membuatnya lebih diinginkan atau spesial. Pada dasarnya 

segala sesuatu yang unik dan berbeda, tentu akan memberikan daya 
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tarik tersendiri bagi para konsumen. Sehingga mereka akan lebih 

mudah mengenali dan mengingat produk tersebut, dibandingkan 

produk lainnya yang sudah umum di pasaran.  

3. Harga optimum 

Keuntungan kesan kualitas memberikan pilihan-pilihan 

dalam menetapkan harga optimum (price premium). Harga 

optimum ini bisa meningkatkan laba, dan atau memberikan sumber 

daya untuk reinvestasi pada merek tersebut. Harga optimum tidak 

hanya memberikan sumber daya, akan tetapi bisa menguatkan 

kesan kualitas. 

4. Minat saluran distribusi 

Kesan kualitas juga memiliki arti penting bagi para pengecer, 

distributor, dan berbagai pos saluran lainnya, dan karena itu 

membantu dalam mendapatkan distribusi. 

5. Perluasan merek 

Kesan kualitas bisa dieksploitasi dengan cara mengenalkan 

berbagai perluasan merek, yaitu dengan menggunakan merek 

tertentu untuk masuk ke kategori produk baru. Sebuah merek yang 

kuat dalam hal kesan kualitas akan sanggup untuk meluaskan diri 

lebih jauh, dan akan mempunyai kemungkinan sukses yang lebih 

besar dibandingkan dengan merek yang lebih lemah. 

Persepsi merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan 
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dengan maksud yang diharapkan konsumen. Persepsi terhadap 

kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa tersebut dapat 

menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengruh 

langsung kepada keputusan pembelian dan loyalitas konsumen 

terhadap suatu merek. Perceived quality tidak dapat ditetapkan 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. Terdapat beberapa dimensi yang mendasari penilaian persepsi 

kualitas terhadap produk antara lain: Karakteristik produk, Kinerja 

merek, Feature (bagian tambahan/elemen sekunder pada produk), 

Keseuaian dengan spesifikasi, Keandalan, Ketahanan, Pelayanan, 

Hasil akhir (fit and finish). (Aaker dalam Durianto, 2004:15) 

2. Manfaat Ekuitas Merek 

Dengan mengelola ekuitas secara baik, maka perusahaan akan 

memperoleh banyak manfaat. Ekuitas merek yang tinggi memberikan 

sejumlah keuntungan kompetitif (Kottler, 1997:65) antara lain: 

1) Pemisahan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena 

kesadaran dan kesetiaan merek onsumen yang tinggi. 

2) Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negoisasi 

dengan distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan 

mereka untuk menjual merek tersebut. 
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3) Perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada 

pesaingnya karena merek tersebut memiliki kredibilitas tinggi. 

4) Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek karena 

merek tersebut memiliki kredibilitas tinggi. 

5) Merek itu melindungi perusahaan dari persaingan harga yang ganas. 

3. Customer Preference (Pilihan Pelanggan) 

Kotler (2000) mengatakan bahwa konsumen memproses informasi 

tentang produk didasarkan pada pilihan merek untuk membuat keputusan 

terakhir, timbulnya pembelian suatu produk terlihat dimana konsumen 

mempunyai kebutuhan yang ingin dipuaskan. Konsumen akan mencari 

informasi tentang manfaat produk dan selanjutnya mengevaluasi atribut 

produk tersebut. Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda untuk 

setiap atribut produk sesuai dengan kepentingannya, dari sini akan 

menimbulkan preferensi konsumen terhadap merek yang ada. 

Tujuan preferensi merupakan keputusan akhir dari proses pembelian 

untuk dapat dinikmati oleh konsumen, sehingga dapat mencapai kepuasan 

dari berbagai macam pilihan di antara produk-produk pesaing. Sedangkan 

menurut Simamora yang dikutip Lilien, Kotler dan Moriathy (2003:8), ada 

beberapa langkah yang harus dilalui sampai konsumen membentuk 

preferensi : 

1) Diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai sekumpulan 

atribut. 
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2) Tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan masing-masing. Konsumen meiliki penekanan yang 

berbeda-beda dalam menilai atribut apa yang paling penting. 

Konsumen yang daya belinya terbatas kemungkinan besar akan 

memperhitungkan atribut harga sebagai yang utama. 

3) Konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak 

produk pada setiap atribut. Sejumlah kepercayaan mengenai merek 

tertentu disebut kesan merek. 

4) Tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam sesuai 

dengan perbedaan atribut. 

5) Konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda 

melalui prosedur evaluasi.  

Hawkins, Best dan Coney (2001) mengatakan bahwa berdasarkan 

factor yang dipertimbangkan, pada dasarnya pengambilan keputusan 

dibagi dua yaitu, pengambilan keputusan berdasarkan atribut produk dan 

pengambilan keputusan berdasarkan sikap. Pengambilan keputusan yang 

didasarkan kepada atribut produk memerlukan pengetahuan atribut apa 

saja yang melekat pada produk tersebut, dengan asumsi bahwa keputusan 

tersebut diambil secara rasional dengan mengevaluasi atribut yang menjadi 

pertimbangan konsumen.. 

C. Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan banyaknya manfaat yang didapatkan apabila mampu 

mengelola ekuitas merek secara baik seperti yang dikemukakan oleh Aaker 
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Brand Equity 

 

dalam Durianto (2001) & Kotler (1997) dan beberapa hasil penelitian 

terdahulu maka dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan model konsep 

mengenai keputusan pilihan pelanggan pada calon wali kota dilihat dari 

faktor kesadaran merk, asosiasi merk, dan persepsi kualitas sebagaimana yang 

terlihat pada Gambar 2 yang menjabarkan model konsep dari penelitian ini. 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Model Konsep yang dikembangkan dalam penelitian 

 

Kesadaran Merek (X1) 

a. Puncak Pikiran 

b. Pengenalan Merek 

c. Pengingatan Kembali 

Merek 

d. Tidak Menyadari Merek 

Asosiasi Merek (X2) 

a. Inovasi 

b. Publisitas  

c. Popularitas 

 

Persepsi Kualitas (X3) 

a. Alasan untuk membeli 

b. Diferensiasi / posisi 

c. Harga Optimum 

d. Minat Saluran Distribusi 

e. Perluasan Merek 

 

Keputusan Pemilihan (Y) 
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Brand Equity merupakan nilai tambah yang diberikan pada calon wali 

kota sehingga nantinya akan tercermin dalam cara pemilih berpikir, merasa, 

dan bertindak dalam hubungannya dengan kandidat, harga, pangsa pasar, dan 

juga profitabilitas yang diberikan kandidat terhadap pengusungnya. 

Berdasarkan kerangka pikir, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek, asosiasi merek, dan persepsi 

kualitas pada calon wali kota independen Dwi-Uddin terhadap pilihan 

masyarakat kota Malang. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Kesadaran merk, asosiasi merk, dan persepsi kualitas berpengaruh 

terhadap keputusan pemilihan calon wali kota independent Dwi-

Uddin. 

H2 : Kesadaran merk dan persepsi kualitas memiliki pengaruh nyata 

terhadap keputusan pemilihan calon wali kota independent Dwi-

Uddin. 

 


