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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan C. Simms, P. Trott, (2007) Analisis Reposisi 

Merek “BMW Mini” (An analysis of the repositioning of the “BMW Mini” 

brand). Tujuan panelitian untuk mengetahui perspektif perilaku konsumen dan 

sejauh mana BMW melakukan reposisi merek . Hasil penelitian menunjukkan 

dasar produsen melakukan reposisi merek mengungulkan segi kualitas sebagai 

daya tarik tanpa mempertimbangkan harga dalam arti produsen BMW melakukan 

reposisi merek dengan harga yang lebih tinggi yang diimbangi dengan 

peningkatan kualitas sebagai daya tarik reposisi merek Mini BMW merupakan 

simbol dari Produk BMW baru sporty dan nyaman. 

Juwita (2009) meneliti dengan judul “Analisis Ekuitas Merek pada Produk 

Merek Indomie (Survei Pada Konsumen Mie Instan Merek Indomie di Kota 

Malang). Hasil dari penelitian sebagai berikut: (1) Hasil perhitungan tabulasi 

frekuensi variabel kesadaran bahwa Indomie menduduki top mind dari produk mie 

instan; (2) Indomie adalah mie instan yang berkualitas dengan rasa yang gurih, 

aroma yang dapat menggugah selera dan komposisi bumbu yang sesuai dengan 

jenis rasanya. Sedangkan kualitasnya masih kurang kenyal dikarenakan mayoritas 

responden menganggap kualitas mie pada mie instan merek Indomie tidak 

berbeda jauh dengan merek lainnya; (3) Uji Cochran yang kelima, dapat 

disimpulkan bahwa atribut yang dapat membentuk brand image mie instant merek 
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Indomie, selain atribut produk dalam bentuk slogan adalah atribut produk dalam 

bentuk kemasan dan atribut harga yaitu harga yang sesuai kualitas; dan (4) Hasil 

perhitungan variabel loyalitas merek menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mie instant merek Indomie adalah konsumen yang masuk dalam 

tingkatan likes the brand. 

Penelitian lain yang mirip dengan penelitian ini dilakukan oleh Esy 

Megasari (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Status Sosial dan Loyalitas 

Merek terhadap Keputusan Pembelian Air Minuman Aqua.” Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1) Keputusan pembelian air minuman 

Aqua dipengaruhi secara signifikan oleh status sosial dan loyalitas merek dengan 

taraf signifikansi 5%; (2) Loyalitas merek berpengaruh dominan atas keputusan 

pembelian air minuman Aqua. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Repositioning 

a. Pengertian Repositioning 

Repositioning adalah kegiatan yang melibatkan penggantian identitas 

produk, jalinan kompetitor yang ada dan mengubah citra yang ada di benak 

konsumen. Menurut Kartajaya, dkk (2004:96) Anda harus fleksibel terhadap 

positioning Anda. Anda harus tahu kapanharus mereposisi produk Anda dan 

kapan Anda harus bertahan pada posisi yang lama. Pertanyaannya kemudian 

adalah, kapan Anda perlu melakukan repositioning? Berikut ini kami mencoba 



10 

meringkaskan beberapa pertimbangan dan alasan yang dapat Anda jadikan 

sebagai guidance dalam menetapkan kapan Anda harus melakukan repositioning.  

1. Reaksi Atas Posisi Baru Pesaing  

Rasanya pasti tidak enak jika merek Anda terus diserang oleh pesaing. Kalau 

anda tetap berdiam diri dan cuek bebek terhadap pergerakan pesaing, Anda 

mungkin dikesankan tidak mampu atau kalah bersaing. Apalagi jika pesaing 

memposisikan dirinya sebagai produk yang serba lebih, mulai dari lebih 

bermanfaat, lebih bagus, lebih canggih bahkan lebih murah. Jika anda terlalu 

reaktif terhadap tekanan pesaing, merek Anda justru bisa terlibat dalam perang 

pemasaran yang justru merugikan Anda.  

2. Menggapai Pasar Baru  

Sebuah merek seringkali telah memiliki pasar yang bagus, tetapi pasar yang 

bagus tersebut justru sering memancing masuknya pesaing-pesaing baru yang 

ramai-ramai menyerang pemain yang sudah ada. Atau bisa saja sebuah merek 

merasa pasar yang selama ini dilayani sudah sulit berkembang, untuk itu perlu 

dipikirkan untuk menyasar segmen baru. Jika ingin menyasar segmen baru, 

apakah selalu harus melakukan repositioning? Pertimbangannya sederhana, 

setiap segmen tentu memiliki karakteristik yang berbeda, jika Anda tetap 

menggunakan positioning lama untuk menyasar segmen baru, apakah cocok? 

Dapat dikatakan tidak. Untuk itu, jika berniat masuk ke pasar baru, lakukanlah 

repositioning.  
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3. Menangkap Tren Baru  

Pasar tidak ada yang statis bukan? Selalu ada tren-tren baru yang muncul. 

Perkembangan tren ini tentu merubah preferensi dan perilaku konsumen. Hal 

ini tentu saja memaksa kita memikirkan kembali positioning merek kita saat 

ini. Untuk itu, perhatikanlah dengan baik-baik perkembangan tren yang ada. 

Tetapi Anda juga harus hati-hati. Jangan dengan mudahnya terjebak tren baru 

kemudian dengan gegabah melakukan repositioning yang justru akan 

membingungkan persepsi konsumen terhadap merek anda. Analisa dengan 

baik apakah tren tersebut bertahan lama dan yang paling penting adalah, 

apakah tren baru tersebut akan merubah pola perilaku konsumen terhadap 

keputusan pembeliannya. Jika ya, maka Anda sudah harus melakukan 

repositioning.  

4. Mengubah Value Offering  

Repositioning bisa dilakukan bila sebuah merek mencoba menawarkan value 

yang berbeda. Value disini menunjukkan perbandingan antara apa yang 

didapatkan konsumen (“total get”) dengan apa yang diberikan (“total give”). 

Dengan perubahan value yang ditawarkan ke konsumen, tentu sebuah merek 

mau tidak mau harus melakukan repositioning, karena yang ditawarkan sudah 

berbeda. Kalau masih tetap mempertahankan positioning yang lama, maka 

tidak menunjang perubahan value yang ditawarkan ke konsumen 

Kertajaya (2006:108), menfefinisikan respositioning dapat dibagi ke dalam 

empat kelompok utama yaitu: 
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1. Repositioning didefinisikan secara sederhana tapi jelas sebagai suatu 

perubahan posisi produk yang sudah ada tanpa mengubah implementasinya 

2. Repositioning dihubungkan dengan kebijaksanaan produk melalui berbagai 

cara yang berbeda. 

3. Repositioning sebagai alat untuk mengubah bisnis yang lama atau sukar ke 

dalam posisi yang lebih baik dalam pasar. 

Menurut French (2005:53) ”Repositioning is a constant process, this model 

is deisgned in a crylical format ensure  that this repositioning process is 

constantly reviewed to endure that destination marketers can successfully 

reposition themselves. Dapat diartikan repositioning adalah sebuah proses 

konstan, model ini dirancanf dalam format siklus untuk memastikan bahwa proses 

repositioning ini terus menerus ditinjau untuk memastikan bahwa tujuan pemasar 

dapat berhasil memposisikan diri mereka sendiri.  

Menurut Doyle (2004:86) bahwa strategi repositioning dapat dilakukan 

dengan cara cara berikut: 

1. Introduce new brand (mengenalkan merek baru). 

2. Change exixting brand (mengubah merek yang ada). 

3. Alter beliefs about the brand (mengubah kepercayaan terhadap suatu merek). 

4. Alter beliefs about competitive brand (mengubah kepercayaan tentang merek 

merek yang bersaing). 

5. Intoduce new or neglectedatributes (mengenalkan atribut-atribut yang baru 

atau yang diabaikan). 

6. Find e new market segment (mencari segmen pasar yang baru). 
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b. Tujuan Repositioning 

Menurut Tjiptono (2008:114) hasil yang ingin dicapai dalam strategi 

repositioning antara lain : 

1. Peningkatan pertumbuhan penjualan dan produktivitas. 

2. Perluasan pasar secara keseluruhan. 

3. Peningkatan penjualan, pangsa pasar dan profitabilitas. 

Strategi ini dilaksanakan dengan jalan meninjau kembali posisi produk dan 

bauran pemasaran jasa saat ini, serta berusaha mencari posisi baru yang lebih tepat 

bagi produk tersebut. Tujuab strategi ini adalah meningkatkan kelangsungan 

hidup produk dan untuk mengoreksi kesalahan penentuan posisi sebelumnya. 

 

2. Merek 

Sebuah merek yang baik akan membuat anda merasa senang dengan 

pilihan yang anda buat, untuk membeli dan menggunakannya. Sebuah merek yang 

baik akan membantu anda untuk pertama kali memilihnya, dan merek tersebut 

dapat melakukan hal ini karena tahu cara membuat anda merasa senang. Semua 

hal tersebut menunjukkan bahwa merek sangat kompleks. Jauh lebih berarti 

daripada sekedar nama atau slogan, dan pada pokoknya, lebih baik daripada 

sebuah iklan. Inti suatu merek adalah gagasan dan beberapa gagasan dapat 

berubah, dan diubah. Itulah cara merek hidup, belajar dan bertumbuh  

Merek adalah atribut yang penting bagi sebuah produk. Sebuah produk 

hanya akan menjadi komoditi yang tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya 

tanpa adanya merek (Kartajaya, 2006:27). Hal itu sesuai dengan definisi merek itu 
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sendiri yang dikemukakan oleh American Marketing Association dalam Kotler 

(2003:82) dimana merek dijabarkan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau 

desain, atau kombinasi semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari 

barang atau jasa pesaing. 

Fitzgerald dalam Kotler (2003:87) mendefinisikan merek sebagai gudang 

penyimpan kepercayaan yang semakin penting peranannya seiring dengan 

meningkatnya jumlah pilihan yang dihadapi masyarakat, yang pada dasarnya 

hanya menginginkan hidup yang makin mudah dan sederhana Konsumen dapat 

menghemat waktu dan biaya pencarian (searching cost) serta menghindari risiko-

risiko (baik finansial maupun non finansial) yang dapat muncul di kemudian hari 

melalui pengetahuan merek yang cukup (Wahyudi, 2005:11). 

Simamora (2004:20) menyebutkan dengan adanya merek, masyarakat 

mendapat jaminan tentang mutu suatu produk yaitu dengan memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan merek tersebut. Dikenalnya merek oleh masyarakat 

membuat pihak perusahaan meningkatkan inovasi produk untuk menghadapi 

persaingan. Sedangkan bagi produsen merek tentunya bermanfaat untuk 

melakukan segmentasi pasar, menarik konsumen untuk membeli produk dari 

merek tersebut serta memberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan.  

Kotler (2003:88) menambahkan bahwa suatu merek adalah suatu simbol 

yang komplek yang menjelaskan enam tingkatan pengertian, yaitu: 
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1. Atribut produk 

Merek memberikan ingatan pada atribut-atribut tertentu dari suatu produk, 

misalnya jika kita mendengar merek Nutrisari, tentunya kita teringat akan 

minuman rasa jeruk. 

2. Manfaat 

Atribut-atribut produk yang dapat diingat melalui merek harus dapat 

diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik secara fungsional dan manfaat 

secara emosional, misalnya atribut kekuatan kemasan produk menterjemahkan 

manfaat secara fungsional dan atribut harga produk menterjemahkan manfaat 

secara emosional yang berhubungan dengan harga diri dan status 

3. Nilai 

Merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen sebuah produk, 

misalnya merek Sony mencerminkan produsen elektronik yang memiliki 

teknologi yang canggih dan modern. 

4. Budaya 

Merek mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya Mercedes 

mempresentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien, dan berkualitas tinggi. 

5. Kepribadian 

Merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian tertentu, misalnya Isuzu 

Panther yang diasosikan dengan kepribadian binatang panther yang kuat 

(mesin kuat dan tahan lama). 
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6. Pengguna. 

Merek mengelompokkan tipe-tipe konsumen yang akan membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk, misalnya Honda Jazz untuk konsumen remaja 

dan pemuda. 

Ekuitas merek merupakan seperangkat aset liabilitas merek yang terkait 

dengan suatu merek, nama, atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi 

nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun 

pada pelanggan (Durianto et al., 2004:4). Ekuitas merek seringkali mempengaruhi 

rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian akibat dari 

pengalaman masa lalu dalam menggunakan merek tersebut maupun kedekatan 

dengan merek dan karakteristiknya (Durianto et al., 2004:5). Aaker dalam 

Durianto et al. (2004:4) membagi ekuitas merek ke dalam lima kategori, yaitu: 

1. Brand awareness (kesadaran merek), yaitu merupakan kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu.. 

2. Brand association (asosiasi merek), yaitu menunjukkan citra suatu merek 

terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, 

manfaat, atribut, produk, harga, pesaing dan lain-lain. 

3. Perceived quality (persepsi kualitas), yaitu menunjukkan persepsi pelanggan 

terhadap kualitas produk atau jasa secara keseluruhan dengan maksud yang 

diharapkan. 

4. Brand loyality (loyalitas merek), yaitu merupakan tingkat keterikatan 

konsumen dengan suatu merek produk. 
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5. Other propertary brand assets (aset-aset merek lain). 

Manfaat ekuitas merek yang kuat bagi sebuah perusahaan di sisi lain 

adalah adanya keleluasaan untuk menentukan harga yang lebih tinggi dibanding 

kompetitor, disamping adanya kemudahan untuk melakukan pengembangan 

merek (Kartajaya, 2006:14). 

 

a. Kesadaran Merek 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu (Aaker, 1997:90). Peran kesadaran merek dalam 

keseluruhan ekuitas merek tergantung dari sejauh mana tingkat kesadaran yang 

dicapai oleh suatu merek. 

Gambar 2.1 

Tingkat Kesadaran Merek 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Aaker, Jakarta, 1997. 

 

Tingkat kesadaran merek adalah: 

1. Unware of brand (tidak menyadari merek). 

Puncak Pikiran  

Mengingat Merek  

Pengenalan Merek  

Tidak Menyadari  Merek  
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Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, 

dimana konsumen tidak menyadari 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.  

4. Top of mind (puncak pikiran). 

Apabila seseorang ditanya secara langsung, tanpa diberi bantuan 

pengingatan dan ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek 

yang paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. 

Dengan kata lain merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai 

merek yang ada di dalam benak konsumen. 

Menurut Aaker (1997:93-94) kesadaran merek menciptakan nilai 

sedikitnya dalam empat cara, yaitu: 

1. Jangkar yang menjadi centelan asosiasi-asosiasi lain. Pengakuan merek 

merupakan langkah dasar pertama dalam tugas komunikasi. Biasanya sia-

sia berusaha untuk mengkonsumsikan atribut-atribut merek yang 

diasosiasikan. 
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2. Keakraban rasa suka. 

Pengakuan memberi merek suatu kesan akrab dan orang-orang menyukai 

sesuatu yang akrab. Yang menarik berbagai penelitian pengenalan ini 

telah menemukan bahwa pengulangan penampakan bisa mempengaruhi 

rasa suka bahkan jika tingkat pengenalan tidak terpengaruh. 

3. Substansi atau komitmen. 

Kesadaran merek bisa jadi suatu signal dari kehadiran, komitmen dan 

substansi. Ketiganya itu merupakan atribut-atribut yang bisa sangat 

penting bahkan untuk para pembeli barang-barang tahan lama. Jika 

sebuah barang yang tidak dikenal sama sekali diposisikan sebagai sebuah 

alternatif pilihan, maka akan terdapat kecurigaan bahwa merek ini tidak 

didukung oleh komitmen perusahaan. 

4. Mempertimbangkan merek-merek. 

Langkah pertama dalam proses pembelian biasanya adalah menyeleksi 

sekumpulan merek untuk dipertimbangkan sebagai contoh, untuk 

menyeleksi biro iklan. Sebuah mobil untuk diuji kemudian atau computer 

untuk di evaluasi, tiga atau empat alternatif perlu dipertimbangkan. 

Gambar 2.2 

Nilai Kesadaran Merek 
Jangkar tempat cantelan asosiasi-asosiasi lain. 

Familiaritas atau rasa suka. 

 Kesadaran Merek 

Tanda mengenai substansi komitmen. 

Bahan pertimbangan merek. 

Sumber: Aaker, Jakarta, 1997 
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b. Persepsi Kualitas 

Persepsi kualitas didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan 

dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas adalah pertama-tama, sebuah 

persepsi para pelanggan (Aaker, 1997:24). Menurut Aaker persepsi kualitas 

merupakan suatu perasaan yang tak nampak dan menyeluruh mengenai suatu 

merek. Akan tetapi, biasanya kesan kualitas didasarkan pada dimensi-dimensi 

yang termasuk dalam karakteristik produk tersebut dimana merek dikaitkan 

dengan hal-hal seperti keandalan dan kinerja. 

Gambar 2.3 

Nilai Kesan Kualitas 

 
      Alasan untuk membeli. 
 
      Differensiasi atau posisi. 
 
 Persepsi kualitas    Harga Premium. 
 
      Minat saluran distribusi. 
 
      Perluasan merek. 
 

Sumber: Aaker, Jakarta, 1997 

 

Secara umum persepsi kualitas dapat menghasilkan nilai-nilai berikut 

(Durianto, dkk, 2001:101-103): 

1. Alasan untuk membeli: keterlibatan informasi, uang dan waktu membuat 

keputusan pembelian seorang pelanggan sangat dipengaruhi oleh persepsi 

kualitas suatu merek yang ada dibenak konsumen. 
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2. Differensiasi atau posisi: suatu produk yang memiliki persepsi kualitas 

yang tinggi akan memiliki suatu keunggulan di banding merek 

pesaingnya dan dapat menjadikan differensiasi dibandingkan merek yang 

lain. 

3. Harga premium : harga berperan sebagai pengaruh kualitas, sehingga 

harga premium cenderung memperkuat persepsi kualitas. 

4. Perluasan saluran distribusi: persepsi kualitas mempunyai arti penting, 

distributor dan saluran distribusi lainnya. Para pengecer dan distributor 

dan saluran lainnya. Para pengecer dan distributor akan termotivasi untuk 

menjadi penyalur produk atau merek dengan persepsi kualitas yang tinggi. 

5. Perluasan merek: suatu merek produk dengan persepsi kualitas yang kuat 

dapat dieksploitasi ke arah perluasan merek dengan kata lain merek 

dengan persepsi kualitas yang kuat dapat digunakan untuk 

memperkenalkan produk baru yang beraneka macam. 

Menurut Garvin sebagaimana dikutip kembali oleh Aaker (1997:133-134), 

dimensi persepsi kualitas dibagi menjadi tujuh, yaitu: 

1. Kinerja: melibatkan berbagai karakteristik operasional utama. Karena 

factor kepentingan pelanggan berbeda satu sama lain, seringkali pelanggan 

mempunyai sikap yang berbeda dalam menilai atribut-atribut kinerja ini. 

2. Pelayanan: mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan kepada 

produk tersebut. 

3. Ketahanan: mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut. 
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4. Keandalan: konsisten dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari satu 

pembelian ke pembelian berikutnya. 

5. Karakteristik produk: bagian-bagian tambahan dari produk (feature). 

Penambahan ini biasanya digunakan sebagai pembeda yang penting ketika 

dua merek produk terlibat sebagai pembeda yang penting ketika dua merek 

produk terlibat hampir sama. Bagian-bagian tambahan ini memberi 

penekanan bahwa perusahaan memahami kebutuhan pelanggannya yang 

dinamis sesuai perkembangan. 

6. Kesesuaian dengan spesifikasi: merupakan pandangan kualitas manufaktur 

(tidak ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan 

dan teruji. 

7. Hasil: mengarah kualitas yang melibatkan enam dimensi sebelumnya. Jika 

perusahaan tidak dapat menghasilkan “hasil akhir” produk yang baik maka 

kemungkinan produk tidak akan mempunyai atribut kualitas lain yang 

penting. 

Zeithaml dan Bitner (1996:118) mengungkapkan lima dimensi kualitas 

layanan, yaitu: 

1. Berwujud (Tangbles), merupakan penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik yang harus dapat diandalkan. 

2. Keandalan (Reliability), suatu kemampuan untuk memberikan jasa atau 

layanan yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. 

3. Cepat tanggap (Responsiveness), suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan. 
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4. Jaminan (Assurance), pengetahuan dan keramahan karyawan serta 

kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin 

kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan 

pelanggan akan suatu badan usaha. 

5. Empati (Emphaty), memberikan perhatian yang bersifat individual dan 

pribadi kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan 

pelanggan. 

 

3. Asosiasi Merek 

Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang 

terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang terkait merek 

akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen 

dalam mengkonsumsi suatu merek atau dengan semakin seringnya penampakan 

merek tersebut dalam strategi komunikasi, ditambah lagi jika kaitan tersebut 

didukung oleh suatu jaringan dari kaitan-kaitan lain (Durianto, 2001:69). 

Gambar 2.4 

Nilai Asosiasi Merek 
 
   
      Membantu proses/ penyusunan informasi 
 
      Differensiasi atau posisi 
    
  Asosiasi Merek   Alasan untuk membeli 
 
      Menciptakan sikap atau perasaan positif 
 
      Basis Perluasan 

Sumber: Aaker, Jakarta, 1997 
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Dalam prakteknya didapati banyak sekali kemungkinan asosiasi dan 

variasi dari asosiasi merek yang dapat memberikan nilai bagi suatu merek, 

dipandang dari sisi perusahaan maupun dari sisi pengguna (Durianto, 2001:69-

70): 

1. Help process or retrieve information (membantu proses penyusunan 

informasi). 

2. Differentiate (membedakan), suatu asosiasi dapat memberikan landasan 

yang penting bagi upaya pembedaan suatu merek dari merek lain. 

3. Reason to buy (alasan membeli), brand association membangkitkan 

berbagai atribut produk atau manfaat bagi konsumen (customer benefit) 

yang dapat memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk membeli dan 

menggunakan merek tersebut. 

4. Creative positive attitude or feelings (menciptakan sikap atau perasaan 

positif), beberapa sosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang 

pada gilirannya merembet ke merek yang bersangkutan. Asosiasi-asosiasi 

tersebut dapat menciptakan perasaan positif atas dasar pengalaman mereka 

sebelumnya serta pengubahan pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang 

lain daripada yang lain. 

5. Basis of extentions (landasan untuk perluasan), suatu asosiasi dapat 

menghasilkan landasan bagi suatu perluasan dengan menciptakan rasa 

kesesuaian (sense of fit) antara merek dan sebuah produk baru atau dengan 

menghadirkan alasan untuk membeli produk perluasan tersebut. 
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d. Loyalitas Merek 

Loyalitas merek dari kelompok pelanggan seringkali merupakan inti dari 

ekuitas merek. Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterikatan pelanggan 

kepada sebuah merek (Sitinjak, 2001:126). Apabila para pelanggan tidak tertarik 

pada merek dan membeli karena karakteristik produknya, harga dan kenyamanan 

dengan sedikit memperdulikan merek, maka berarti kemungkinan ekuitasnya 

kecil. Sebaliknya, apabila para pelanggan melanjutkan untuk membeli merek 

tersebut kendati dihadapkan pada para kompetitor yang menawarkan karakteristik 

produk yang lebih unggul dari segi harga dan kepraktisannya, berarti ada nilai 

yang amat besar dalam merek tersebut (Aaker, 1997:57). 

Menurut Aaker terdapat beberapa tingkat loyalitas. Setiap tingkat 

mewakili tantangan pemasaran yang berbeda dan mewakili juga tipe aset yang 

berbeda dalam mengelola dan mengeksploitasinya. 

1. Pengalih (Switcher). 

Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal yang sama 

sekali tidak tertarik pada merek tersebut, merek apapun dianggap 

memadai. pembeli tipe ini mungkin bisa diistilahkan sebagai pembeli 

harga atau pengalih. 

2. Pembeli kebiasaan (Habitual Buyer). 

Tingkat kedua adalah para pembeli yang puas dengan produk, atau 

setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan. pada dasarnya, tidak terdapat 

dimensi ketidakpuasan yang cukup untuk menstimulasi suatu peralihan 
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merek terutama jika peralihan tersebut membutuhkan usaha. pembeli tipe 

ini mungkin bisa disebut sebagai para pembeli kebiasaan. 

Gambar 2.5 

Tingkatan Loyalitas Merek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Aaker, Jakarta, 1997 

3. Pembeli yang puas (Sutisfted Buyer). 

Tingkat ketiga juga berisi orang-orang yang puas, namun memikul biaya 

peralihan (switching cost) – biaya dalam waktu, uang atau resiko kinerja 

berkenaan dengan tindakan beralih merek. untuk menarik minat para 

pembeli ini, para competitor perlu mengatasi biaya peralihan dengan 

menawarkan bujukan untuk beralih atau dengan tawaran suatu manfaat 

yang cukup besar sebagai kompensasi. kelompok ini disebut sebagai 

pelanggan yang loyal terhadap biaya peralihan. 

4. Suka merek (Likes the Brand). 

 Pada tingkat keempat kita temukan mereka yang sungguh-sungguh 

menyukai merek tersebut. preferensi mereka mungkin di landaskan pada 

Pengalih  

Pembeli kebiasaan  

Pembeli yang puas  

Suka merek 

Commited 



27 

asosiasi, seperti suatu simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan, 

atau kesan kualitas yang tinggi. berbagai segmen pada tingkat ini bisa si 

sebut sebagai teman dari merek, karena terdapat perasaan emosional yang 

terkait. 

5. Pelanggan setia (Committed Buyer). 

 Tingkat pelanggan adalah para pelanggan yang setia. mereka mempunyai 

suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna dari suatu 

merek. merka tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi fungsinya 

maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. suatu 

merek yang mempunyai kelompok besar para pelanggan yang komit bisa 

disitilahkan sebagai sebuah merek yang karismatik. 

Ada beberapa cara untuk mengukur loyalitas merek (Aaker, 1997:63-68), 

yaitu: 

1. Behavior measures (pengukuran perilaku). 

Suatu cara langsung untuk menetapkan loyalitas, terutama untuk perilaku 

kebiasaan adalah dengan memperitungkan pola pembelian yang aktual. 

berikut disajikan beberapa ukuran yang dapat digunakan: 

a. Tingkat pembelian ulang  

b. presentase pembelian  

c. jumlah merek yang dibeli 

2.  Switching cost (pengukuran biaya peralihan). 
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Yaitu biaya yang ditanggung konsumen untuk berpindah ke merek lain 

yang lebih besar dari menfaat yang diterima, maka konsumen akan tetap 

memakai produk atau jasa sebelumnya. 

3. Measuring satisfaction (pengukuran kepuasan). 

Pengukuran terhadap kepuasan Maupun ketidak puasan pelanggan suatu 

merek merupakan indikator penting brand loyality. bila ketidak puasan 

pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada umumnya tidak cukup 

lalasan bagi pelanggan untuk beralih mengonsumsi merek lain kecuali bila 

ada faktor- faktor penarikyang sangat kuat. 

4. Measuring linking the brand (pengukuran kesuakaan terhadap merek). 

Rasa suka yang umum bisa diskalakan dalam berbagai bentu seperti: 

a. Rasa suka (liking). 

b. Hormat (respect). 

c. Persahabatan (friendship). 

d. Kepercayaan (trust). 

5. Pengukuran komitmen. 

Merek dengan ekuitas merek yang tinggi akan memiliki sejumlah besar 

pelanggan setia dengan segala bentuk komitmennya. Salah satu indikator 

kunci adalah jumlah interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan 

produk tersebut . 

Loyalitas merek dari para pelanggan yang ada memiliki suatu aset strategi 

yang jika dikelolah atau di eksploitasi dengan benar, mempunyai potensi untuk 
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memberikan nilai dalam beberapa bentuk seperti yang diperlihatkan pada gambar 

berikut (Aaker, 1997:69). 

Gambar 2.6 

Nilai Loyalitas Merek 

 
       Pengurangan biaya pemasaran. 

     Peningkatan perdagangan. 

     Memikat para pelanggan baru. 

 Menciptakan kesadaran merek. 

 meyakinkan kembali. 

        

       Waktu merespon ancaman kompetitif. 

Sumber: Aaker, Jakarta, 1997 

 
Kategori kelima mewakili beberapa aset hak milik merek lain seperti 

paten, cap dagang (trade mark) dan saluran hubungan. Asset-aset merek lainnya 

tersebut berguna untuk mencegah dan menghambat pesaing dalam mengikis 

kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Agar menjadi relevan asset-aset harus 

dikaitkan dengan merek. 

 

3. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Swastha dan Irawan (2001:95), tujuan kegiatan pemasaran adalah 

mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang dan jasa perusahaan pada 

saat mereka membutuhkan. Sehingga penting bagi manajer pemasaran untuk 

memahami perilaku konsumen agar perusahaan dapat mengembangkan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produknya secara lebih 

Loyalitas merek 
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baik. Kotler (2002:228) juga menyaatakan bahwa pasar pembeli itu sendiri terdiri 

dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang 

dan jasa untuk konsumsi pribadi. 

Amirullah (2002: 3) dalam bukunya yang berjudul Perilaku Konsumen 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai sejumlah tindakan-tindakan nyata 

individu (konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis) dan 

faktor luar lainnya (eksternal) yang mengarahkan mereka untuk memilih dan 

mempergunakan barang-barang yang diinginkannya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dari 

beberapa pendapat tentang definisi perilaku konsumen oleh para ahli di atas 

terdapat kesamaan yaitu bahwa perilaku konsumen merupakan: a) sejumlah 

tindakan dalam memperoleh dan mengkonsumsi produk dan jasa b) dilakukan 

oleh individu maupun kelompok c) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. Sehingga dalam hal ini mendefinisikan perilaku kosumen sebagai 

sejumlah tindakan baik individu maupun kelompok dalam mendapatkan dan 

mengkonsumsi produk dan jasa yang mereka butuhkan dan inginkan 

 

b. Model Perilaku Konsumen 

Menurut Amirullah (2002:19) suatu model dirancang untuk berbagai 

macam tujuan, secara umum tujuan utama dari suatu model perilaku konsumen 

adalah untuk membantu dalam pengembangan teori dan mempermudah dalam 

mengetahui perilaku konsumen secara tepat. Suatu model harus menggunakan 

struktur yang sistematik dan berfikir secara logis mengenai konsumen, dengan 

demikian model harus dapat menunjukkan tiga hal berikut: 
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1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan. 

2. Menunjukkan karakteristiknya. 

3. Menetapkan hubungan timbal balik, bagaimana mereka saling mempengaruhi. 

Menurut Amirullah (2002: 29), Engel-Blackwell-Miniard Model muncul 

pertama kali di tahun 1968 oleh Engel, Kollat dan Blackwell dengan sejumlah 

revisi yang telah dilakukan. Model ini menggambarkan perilaku konsumen 

sebagai suatu proses keputusan yang melewati lima tahapan, yaitu: 

1. Motivation and need recognition (motivasi dan pengenalan masalah). 

2. Search information (pencarian informasi). 

3. Alternatif evaluation (evaluasi alternatif). 

4. Purchase (pembelian). 

5. Outcomes (hasil). 

Variabel-variabel dalam model ini dikelompokkan ke dalam empat 

kelompok utama yang terdiri dari: 

1. Stimulus. 

2. Proses informasi. 

3. Proses keputusan. 

4. Variabel yang mempengaruhi proses keputusan. 

Berdasarkan tahapan proses keputusan di atas, maka perilaku konsumen 

dapat dijelaskan sebagai berikut: konsumen yang membutuhkan sesuatu, misalkan 

handphone, tentu akan terdorong dan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan itu 

(motivation and need recognition). Konsumen selanjutnya mencari beberapa 

informasi yang terkait dengan barang tersebut, misalnya merek, harga, tempat 
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penjualan, kualitas dan layanan lainnya (search information). Setelah informasi 

diperoleh, konsumen selanjutnya mencoba membanding-bandingkan baik dari 

segi harga, kualitas maupun pelayanan (alternatif evaluation), akhirnya konsumen 

menetapkan pada salah satu handphone yang dapat memuaskan kebutuhannya itu 

(purchase), dan ternyata memang betul-betul dapat memuaskan kebutuhannya.  

Kotler (2008) mengembangkan teori stimuli-respon ke dalam model 

perilaku konsumen seperti tampak pada Gambar 2.7 di bawah ini: 

Gambar 2.7 

Model Perilaku Kotler 

Rangsangan dari luar  Kotak hitam pembeli  
Jawaban-jawaban 

pembeli 

Pemasaran 

 

 

 Produk 

 Harga 

 Tempat 

 Promosi 

Lingkungan 

 

 

 Ekonomi 

 Teknologi 

 Politik 

 Kebudayaa

n 

 Ciri-ciri Pembeli 

 

 Kebudayaan 

 Sosial 

 Individu 

 Psikologis 

Proses 

Keputusan 

Pembelian 

 Masalah 

 Mencari 

informasi 

 Evaluasi 

 Keputusan 

Pembelian 

 Perilaku pasca 

pembelian 

  Pilihan produk 

 Pilihan merk 

 Pilihan penjual 

 Panjangkan 

waktu 

pembelian 

 Jumlah 

pembelian 

Sumber: Kotler, 2008:158. 

 

Berdasakan gambar tersebut ini dari permasalahannya adalah bagaimana 

konsumen memberi jawaban terhadap berbagai rangsangan pemasaran yang diatur 

oleh perusahaan. Rangsangan dari luar yang terdiri dari pemasaran yang meliputi 

produk, harga, tempat, promosi dan lingkungan yang meliputi ekonomi, teknologi, 



33 

politik dan budaya ini melewati kotak hitam pembeli mengandung dua komponen, 

yaitu: 

1. Ciri-ciri pembeli yang mempunyai pengaruh utama bagaiman seorang pembeli 

bereaksi terhadap rangsangan itu. 

2. Proses keputusan membeli yang mempengaruhi hasil keputusan (Kotler, 

2008:158-159). 

 

4. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2002:183) mengemukakan bahwa “titik tolak untuk 

memahami perilaku pembeli adalah dengan model rangsangan-tanggapan”. 

Rangsangan pemasaran dan lingkungan mulai memasuki kesadaran pembeli. 

Karakteristk pembeli dan proses pengambilan keputusan menimbulkan keputusan 

pembelian tertentu. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam 

kesadaran pembeli mulai dari adanya rangsangan dari luar sampai munculnya 

keputusan pembelian pembeli. 

 

b. Proses Keputusan Permbelian 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

membeli. Proses tersebut berupa sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada 

kegiatan manusia untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya. 

Proses pengambilan keputusan untuk membeli pada setiap orang sama, 

hanya seluruh proses tersebut tidak selalu dilaksanakan oleh setiap orang. Hal ini 
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penting yang berkaitan dengan model perilaku konsumen adalah proses keputusan 

membeli yang nampak satu kali merupakan salah satu tahap dari serangkaian 

tahap dalam proses keputusan pembelian. 

Dharmmesta dan Handoko (2000:106-111) mengatakan bahwa proses 

keputusan membeli terdiri dari lima tahap yang menggambarkan calon pembeli, 

yaitu: 

1. Menganalisa keinginan dan kebutuhan. 

Tujuan untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum 

terpenuhi atau terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut diketahui maka konsumen 

akan segera memenuhi atau bisa melakukan penundaan dalam pemenuhannya. 

Dari tahap inilah proses pembelian dilakukan. 

2. Pencarian informasi dari sumber-sumber yang ada. 

Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, internal atau eksternal. 

Pencarian informasi pasif mungkin hanya dengan membaca iklan di majalah 

atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam pikirannya tentang 

gambaran produk yang diinginkannya. Pencarian informasi intern tentang 

sumber-sumber pembelian dapat berasal dari komunikasi perorangan dan 

pengaruh perorangan, yang terutama berasal dari pelopor opini. Sedangkan 

informasi ekstern dapat berasal dari media massa dan sumber-sumber 

informasi dari kegiatan pemasaran perusahaan. 

3. Penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap alternatif pembeli. 

Dalam penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap alternatif pembelian 

mempunyai 2 tahap yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta 
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mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembeliannya. Setelah tujuan pembelian ditetapkan, konsumen perlu 

mengidentifikasikan alternatif-alternatif pembelian yang mungkin dilakukan 

untuk meningkatkan prestise. Pengidentifikasian alternatif tersebut tidak dapat 

terpisah dari pengaruh sumber-sumber yang dimiliki ataupun resiko keliru 

pemilihan. Atas dasar tujuan pembelian, alternatif-alternatif pembelian yang 

telah diidentifikasi, dinilai dan diseleksi menjadi alternatif pembelian yang 

dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginannya. 

4. Keputusan untuk membeli. 

Keputusan untuk membeli merupakan proses pembelian secara nyata. Jadi 

setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil 

keputusan apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk 

membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus 

diambil menyangkut jenis produk, merk, penjual, kualitas, waktu pembelian 

dan cara pembayarannya. 

5. Perilaku sesudah pembelian. 

Bagi perusahaan, perilaku sesudah pembelian sangatlah penting. Perilaku 

konsumen sangat mempengaruhi pembelian dan penjualan ulang. Jika 

konsumen merasa terpuaskan maka peluang untuk membeli kembali akan 

lebih tinggi dan kecenderungan menyatakan sesuatu yang lebih baik tentang 

produk atau jasa yang telah dibeli kepada orang lain. 
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Jadi proses keputusan membeli dimulai sebelum terjadi kegiatan pembelian 

dan mempunyai kelanjutan yang panjang setelah pembelian dilakukan. Pemasar 

harus meneliti konsumen untuk mengetahui jenis masalah atau keinginan dan 

kebutuhan yang timbul, apa yang menyebabkan rasa kebutuhan itu dan bagaimana 

rasa kebutuhan itu mengarah pada objek tertentu. 

Keputusan membeli dapat berupa membeli atau tidak membeli. Ada dua 

faktor yang muncul antara niat membeli dan keputusan untuk membeli yaitu sikap 

orang lain dan situasi yang tak terduga yang dapat merubah sifat niat membeli. 

Apabila konsumen memutuskan untuk membeli konsumen cenderung memilih 

produk yang disukai. Ada tujuh faktor pembayaran (Dharmmesta dan Handoko, 

2002:104) dalam keputusan membeli yaitu: 

1. Keputusan tentang jenis produk  

2. Keputusan tentang bentuk produk  

3. Keputusan tentang merk 

4. Keputusan tentang penjualannya 

5. Keputusan tentang jumlah produk  

6. Keputusan tentang waktu pembelian  

7. Keputusan tentang cara  

Setelah melakukan pembelian, konsumen mengalami tahap kepuasan dan 

ketidakpuasan. Tahap ini merupakan tahap setelah perilaku pembelian, bagi 

perusahaan, perasaan dan perilaku setelah pembelian juga sangat penting untuk 

diperhatikan. Perilaku mereka dapat mempengaruhi penjualan ulang dan juga 
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mempengaruhi ucapan-ucapan kepada pihak lain tentang produk perusahaan 

tersebut. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kotler dan Armstrong (2008:179) menyatakan bahwa keputusan pembelian 

merupakan hasil dari suatu proses yang terdiri dari lima tahapan yaitu pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian 

dan perilaku setelah pembelian  

Strategi repositioning merupakan suatu strategi untuk menciptakan kembali 

suatu posisi yang paling menguntungkan di dalam segmentasi pasar dengan 

perusahaan perusahaan yang sejenis. Repositioning membantu mempermudah 

pengambilan keputusan pembelian karena konsumen dapat mengorganisasikan 

produk/jasa ke dalam kategori-kategori tertentu serta menentukan posisi di dalam 

benak konsumen.(Kotler dan Armstrong 2008:240). Menurut Lamb, Hair, 

McDaniel (2003:205), repositioning adalah merubah persepsi konsumen relasi 

brand menjadi kompetisi brand. Terkadang perusahaan melakukan repositioning 

untuk menyangga pertumbuhan permintaan pada saat pasar sedang melemah atau 

untuk mengoreksi kesalahan positioning. Perubahan demografi, menurunnya 

penjualan atau perubahan pada lingkungan sosial seringkali memotivasi 

perusahaan untuk mereposisi penetapan brand. Sasaran utama dari strategi 

reposisi suatu produk adalah membentuk citra merek tertentu di benak konsumen. 

Menurut Sekaran (2006:127) kerangka teoretis adalah jaringan asosiasi 

yang disusun dan dijelaskan secara logis antarvariabel yang dianggap relevan 

pada situasi masalah dan diidentifikasikan melalui proses seperti wawancara, 
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pengamatan, survei maupun literatur. Pada kerangka pikir penelitian ekuitas 

merek sepatu Bata terdiri dari empat variabel yaitu kesadaran merek (brand 

awareness), asosiasi merek (brand association), persepsi kualitas (perceived 

quality), dan loyalitas merek (brand loyality). 

Berdasarkan hal tersebut maka secara sederhana kerangka konseptual 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.8 

 Kerangka Konseptual Faktor-faktor dari Ekuitas Merek 
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