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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai rujukan dan acuan perbandingan untuk landasan dalam 

penelitian ini, penelitian memakai penelitian terdahulu yang mempunyai 

variabel yang sama yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, 

dan loylitas merek. Adapun penelitian mengenai ekuitas merek sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

1 Judul Penelitian Analisis Ekuitas Merek Minuman 

Kesehatan Wanita Kiranti. Dany 

Suharmanto. 2010 

Variabel  Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi 

Merek, Loyalitas Merek 

Alat Analisis Analisis Tabulasi Sederhana, Cochran Q-

Test, Statistik Deskriptif 

Hasil Penelitian  Top of mind tentang minuman 

kesehatan wanita merek kiranti adalah 

39% dari 100 responden 

 Logo yang menarik, menjadikan 

konsumen selalu ingat pada produk 

kiranti 

 Persepsi yang baik terhadap minuman 

kesehaan wanita kiranti 

2 Judul Penelitian Analisis Elemen-Elemen Ekuitas Merek Teh 

Botol Sosro (Studi Pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang). Errika Zustina. 

2007 

Variabel  Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi 

Merek, Loyalitas Merek 

Alat Analisis Tabulasi Frekuensi, Uji Cochran, Diagram 

I-P 
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Sumber : Dany (2010) dan Vevi P (2013) 

Dari tabel 2.1 dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa penjelasan 

mengenai penelitian tersebut.  

1. Pada penelitian pertama dilakukan oleh Dany  (2010)  dengan judul 

“Analisis Ekuitas Merek Minuman Kesehatan Wanita Kiranti” memilih 

variabel penelitian yang sama. Menggunakan alat analisis tabulasi 

sederhana, cochran Q-test, statistik deskriptif. Dengan tujuan untuk 

mengetahui ekuitas merek pada produk minuman kesehatan merek 

kiranti  dan hasil dari penelitian: 

a. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

adalah menggunakan obyek minuman dalam kemasan, juga 

meneliti empat elemen dalam ekuitas merek (kesadaran merek, 

persepsi kualitas, asosiasi, loyalitas merek), serta persamaan 

Lanjutan tabel 2.1 

 Hasil Penelitian Menunjukkan ekuitas merek yang 

tinggi. Dimana kesadaran merek 

diperoleh Top of Mind sebanyak 

100%. Asosiasi dalam benak 

konsumen dapat membentuk brand 

image pada atribut slogan, sepet, 

dan kemasan. Atribut slogan Teh 

Botol Sosro dianggap penting oleh 

responden 

3.  Judul Penelitian Analisis Ekuitas Merek Minuman 

Teh Hijau dalam Kemasan Merek 

Ichi Ocha.  Melia Ayu, 2014 

Variabel  Kesadaran Merek, Persepsi 

Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas 

Merek 

Alat Analisis Uji Cochran, Rentang Skala 

Hasil Penelitian Proses. 
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dalam alat analisis data menggunakan cochran Q-Test. 

Sedangkan perbedaan alat analisis statistika deskriptif.  

b. Top of mind tentang minuman kesehatan wanita merek kiranti 

adalah 39% dari 100 reseponden, dan logo yang menarik 

menjadikan konsumen selalu ingat pada produk kiranti, serta 

persepsi yang baik dan positif terhadap minuman kesehatan 

wanita kiranti. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Errika yang berjudul “Analisis 

Elemen-Elemen Ekuitas Merek Teh Botol Sosro (Studi Pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang)”. Memilih meneliti empat variabel yang 

sama. Menggunakan teknik analisis data yaitu Tabulasi Frekuensi, Uji 

Cochran, dan Diagram I-P dengan hasil penelitian yang menunjukkan ekuitas 

merek Teh Botol Sosro yang sangat tinggi. Dimana kesadaran merek yang 

diperoleh top of mind sebanyak 100%. Dari hasil Uji Cochran diperoleh bahwa 

asosiasi dalam benak konsumen membentuk brand image pada atribut slogan, 

sepet, dan kemasan. Hasil analisis dari diagram I-P menunjukkan yang 

memiliki performance tinggi adalah atribut slogan Teh Botol Sosro yang 

dianggap penting oleh responden.  

 

B. Landasan Teori 

1. Produk 

Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk 

yang menawarkan loyalitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Suatu 

produk baru tidak akan sukses jika tidak didukung oleh harga, 

distribusi, iklan, dan penjualan yang tepat. (Kotler, 2008) 
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Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan (Tjiptono, 2008). Produk adalah elemen pertama dan 

terpenting dalam bauran pemasaran. Strategi produk membutuhkan 

pengambilan keputusan yang terkoordinasi dalam bauran produk, lini 

produk merek, serta pengemasan dan pelabelan.  

Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar  harus berpikir 

melalui lima tingkatan produk: manfaat inti, produk dasar, produk yang 

diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial, yang mencakup 

semua tambahan dan transformasi yang mungkin dialami pada akhirnya.  

Produk dapat digolongkan dalam beberapa cara; (Kotler, 2008:31) 

a. Berdasarkan ketahanan dan kehandalannnya, produk bisa 

berupa barang tidak tahan lama, barang tahan lama atau jasa.  

b. Berdasarkan kategori barang konsumen: barang sehari-hari, 

barang belanja, barang khusus, atau barang yang tak dicari  

c. Berdasarkan kategori barang industri: bahan dan suku 

cadang, barang modal atau jasa pasokan dan bisnis. 

2. Merek 

Untuk mendefinisikan konsep ekuitas merek, awalnya diperlukan 

pemahaman yang jelas mengenai. Apa itu merek?. American Marketing 

Association mendefinisikan merek sebagai “nama, istilah, tanda, simbol, 

atau desain, atau kombinasi dari keseluruhan yang dimaksudkan untuk 
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mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual, agar dapat dibedakan 

dari kompetitor atau pesaingnya (Shimp, 2003:9). Merek (brand) yaitu 

nama yang dapat dihubungkan / diasosiasikan dengan satu atau lebih 

item dalam lini produk yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber 

atau karakter item tersebut (Tjiptono, 2008).  

Merek adalah aset kuat yang harus dikembangkan dan dikelola 

secara seksama. Merek merupakan elemen kunci dalam hubungan 

perusahaan dengan konsumen. Merek mempresentasikan persepsi dan 

perasaan konsumen atas produk dan kinerjanya, semua hal tentang arti 

produk atau jasa kepada konsumen. Dalam kesimpulan akhir merek 

adalah dalam benak konsumen (Kotler, 2008:281). Menurut Susanto dan 

Wijanarko (dikutip dalam Kusno, dkk 2007 hal: 42), dalam menghadapi 

persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan pembeda yang jelas, 

bernilai dan berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya saing 

perusahaan dan sangat membantu strategi perusahaan. 

Merek dapat didefinisikan berdasarkan sejumlah dimensi produk 

atau jasa yang berbeda: bentuk produk, fitur, kinerja, kesesuaian, 

ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, gaya, dan desain, serta 

dimensi jasa seperti kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, 

pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, serta pemeliharaan dan 

perbaikan (Kotler, 2008). 

Menurut Aaker dan Joachimstahler (2000:51) dalam buku Erna F 

(2008). Merek memiliki karakteristik yang luas yaitu; citra penggunaan 
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produk, country of origin, asosiasi perusahaan, brand personality, 

simbol-simbol dan hubungan merek – pelanggan. Merek sendiri 

digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu (Tjiptono, 2008): 

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau 

membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. 

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk 

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, 

jaminan kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

d. Untuk mengendalikan pasar. 

3. Ekuitas Merek 

Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada suatu 

produk. Ekuitas dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, 

dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, 

pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan 

(Kotler, 2008). Ekuitas merek merupakan dampak diferensial positif 

bahwa dengan mengetahui nama merek, pelanggan akan merespons 

suatu produk atau jasa (Kotler, 2008:282). 

Kekuatan sebuah merek terletak pada apa yang dipelajari, 

dirasakan, dilihat, dan didengarkan konsumen tentang merek tersebut 

sebagai hasil dari pengalamannya sepanjang waktu.  
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Gambar 2.1 

Brand Equity 

Sumber: Aaker,1991 

 

Merek yang kuat adalah merek yang memiliki ekuitas merek yang 

tinggi. Dimensi dalam ekuitas merek, yaitu:  

a. Kesadaran Merek (Brand Awereness) 

Kesadaran merek (brand awareness) adalah bagian yang 

fundamental dalam ekuitas merek. Hal tersebut merupakan 

kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen 

ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu dan mudahnya 

nama tersebut dimunculkan (Shimp, 2003: 11). Kesadaran merek 

adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenali atau 
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mengingat sebuah merek untuk kategori produk tertentu 

(Tandjung, 2004). Tingkatan kesadaran merek ditunjukkan dalam 

gambar sebuah piramida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Tingkat Kesadaran Merek 

Sumber: Durianto dkk, 2004 

Kesadaran (awareness) menggambarkan keberadaan dalam 

benak pikiran konsumen yang dapat menjadi penentu dan 

biasanya menjadi peranan kunci dalam brand equity (Durianto, 

2004).  Empat tingkatan dalam Kesadaran Merek (Brand 

Awareness). 

1) Top of Mind (Puncak pikiran) adalah merek yang disebutkan 

pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul 

dalam benak konsumen.  Dengan kata lain merek tersebut 

Puncak Pikiran 

(Top of Mind) 

Pengingat Kembali 

Merek (Brand Recall) 

Tidak Menyadari Merek (Unware of Brand) 

Pengenalan Merek 

(Brand Recognition) 
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merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam 

benak konsumen.   

2) Brand recall (Pengingatan kembali terhadap merek) adalah 

pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided 

recall).  Seseorang akan ingat terhadap sebuah merek jika 

merek utama tidak ditemukan atau merek tersebut menjadi 

pilihan ke dua setelah merek yang menjadi puncak pikiran. 

3) Pengenalan merek (Brand recognition) merupakan tingkat 

minimal dari kesadaran merek, di mana pengenalan suatu 

merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali 

lewat bantuan (aided recall).   

4) Unware of Brand (Tidak menyadari merek) merupakan 

tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, 

di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu 

merek.  

Kesadaran (awareness) adalah upaya untuk membuat 

konsumen familiar melalui iklan, promosi penjualan, dan 

komunikasi pemasaran lainnya akan suatu merek, memberikan 

informasi kepada orang banyak tentang ciri khusus dan 

manfaatnya, serta menunjukkan perbedaannya dari merek pesaing, 

dan menginformasikan bahwa merek yang ditawarkan lebih baik 

ditinjau dari sisi fungsional atau simbolisnya. 
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Menurut Aaker, manajemen merek dimulai dengan 

mengembangkan identitas merek. Identitas merek yaitu 

sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan 

janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang 

aspirasional. Identitas merek seperti konsep; lingkup produk, 

atribut produk, kualitas/nilai, kegunaan, pengguna, kepribadian 

merek, dan simbol. 

Ekuitas merek dalam persepektif konsumen terdiri atas 2 

bentuk pengetahuan yaitu kesadaran merek (brand awareness) dan 

citra merek (brand image).  

b. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa dengan hormat dimaksudkan tujuan, relatif 

terhadap alternatif. Kualitas adalah hal yang dirasakan pertama 

dipersepsikan oleh pelanggan. Mencerminkan persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. (Aaker, 

1991:85) 

Perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap kualitas secara keseluruhan dari sebuah 

produk/jasa (Tandjung, 2004).  

Dimensi dari kualitas untuk produk adalah: 
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1) Kinerja (Performance). Berkaitan erat dengan kegiatan utama 

suatu usaha 

2) Ciri-ciri khusus (Features). 

3) Conformance. Mengurangi tingkat kerusakan 

4) Kehandalan (Reliability). Konsistensi kinerja dari produk atau 

jasa.  

5) Ketahanan (Durability). Mencerminkan usia ekonomis suatu 

produk. 

6) Serviceability. Dukungan layanan terhadap suatu produk. 

7) Hasil Akhir (Fit and Finish). Menunjukkan penampilan 

produk sesuai kualitasnya.  

c. Asosiasi Merek (Brand Association) 

Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang “terjalin” di dalam 

ingatan sebuah merek. Sedangkan citra merek adalah kumpulan 

asosiasi merek yang membentuk suatu persepsi tertentu terhadap 

merek tersebut (Tandjung, 2004). Citra merek (brand image) dapat 

dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak konsumen 

ketika mengingat sebuah merek tertentu (Shimp, 2003). Brand 

image adalah hasil dari komunikasi dan pengalaman personal 

konsumen dengan suatu produk. Karena pemasar ingin 

menciptakan makna khusus bagi suatu produk melalui merek 

(Moriarty, 2011). 
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Asosiasi merupakan dasar untuk keputusan pembelian dan 

loyalitas merek, ada sejumlah kemungkinan asosiasi, dan berbagai 

cara mereka dapat memberikan nilai. Salah satu di mana asosiasi 

menciptakan nilai bagi perusahaan dan pelanggan adalah 

membantu untuk memproses atau mengambil informasi, 

membedakan merek, menghasilkan alasan untuk membeli, 

menciptakan sikap positif  atau perasaan, dan menyediakan dasar 

untuk perpanjangan. (Aaker, 1991:110) 

Positioning berkaitan erat dengan asosiasi dan citra merek. 

Merek yang memiliki positioning jelas akan lebih memiliki posisi 

yang lebih kuat dalam pikiran konsumen bila di dukung dengan 

asosiasi merek yang kuat (Tandjung, 2004).  

Asosiasi muncul dalam berbagai bentuk dan akan 

mencerminkan karakteristik produk / aspek produk itu sendiri. 

Asosiasi merupakan salah satu alat terpenting untuk mengukur 

benak konsumen yaitu dengan melihat dari kekuatan, kesukaan, 

keunikan atribut dan manfaat yang dirasakan konsumen dari suatu 

merek, karena dari asosiasi merek dapat tercermin makna dari apa 

yang konsumen rasakan dari merek tersebut. (Kotler, 2008:319) 

Sebuah asosiasi merek dapat digunakan sebagai dasar untuk 

perluasan lini produk. Ada 11 tipe asosiasi merek; 

1) Atribut produk 

2) Sesuatu yang tidak tampak 
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3) Manfaat bagi pelanggan 

4) Harga relatif 

5) Penggunaan / aplikasi 

6) Pengguna / pelanggan 

7) Selebriti  

8) Gaya hidup 

9) Kelas Produk 

10) Pesaing 

11) Negara / area geografi 

d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Brand loyalty merupakan suatu elemen keterkaitan konsumen 

kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran 

tentang mungkin tidaknya seseorang konsumen beralih ke merek 

produk lain, terutama jika didapati pada merek tersebut adanya 

perubahan, baik menyangkut harga, maupun atribut lainnya. 

Konsumen yang loyal umumnya akan melanjutkan pembelian 

merek tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek 

produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih 

unggul dipandang dari berbagai sudut atributnya (Aaker, 1996:8). 

Sejauh mana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif 

terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek 

tertentu, dan berniat untuk terus membelinya di masa depan 

(Mowen, 2002: 108). 
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Salah satu by-product utama dalam usaha meningkatkan 

ekuitas sebuah merek adalah meningkatnya loyalitas terhadap 

konsumen terhadap merek. Pertumbuhan jangka panjang dan 

profitabilitas sangat bergantung pada penciptaan dan 

peningkatan loyalitas merek (brand loyalty). Loyalitas merek 

mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu 

merek produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

The Loyalty Pyramid 

Sumber: Aaker, 1991 

Tingkatan berdasarkan loyalitas dalam ekuitas merek ada 5, 

yaitu; 

1) Commited Buyer. Pelanggan yang setia, mempunyai 

kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pelanggan 

Commited  

Buyer 

Likes the Brand –  

Considers It a Friend 

 

Satisfied/Habitual Buyer  

No Reason to Change 

Satisfied Buyer with   

Switching to Change 

Switchers/Price Sensitive  

Indifferent – No Brand Loyalty 
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dari merek. Pada tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi 

dan merupakan ciri dari loyalitas konsumen. 

2) Like the Brand. Konsumen yang sungguh-sungguh 

menyukai merek dan menganggap merek sebagai sahabat. 

3) Satisfied Buyer. Pada dasarnya konsumen puas, namun 

sebetulnya mereka menanggung biaya peralihan (switching 

cost), biaya, waktu, dan uang, atau resiko kinerja berkenaan 

dengan tindakan beralih merek. 

4) Habitual Buyer. Konsumen yang puas terhadap produk, 

dalam mengkonsumsi suatu produk bersifat kebiasaan dan 

konsumen ini tidak ada masalah jika harus berpindah 

produk jika produk tersebut memberikan ketidakpuasan. 

5) Switcher  atau price buyer. Tingkatan ini adalah tingkatan 

yang paling dasar yaitu pembeli tidak loyal atau sama sekali 

tidak tertarik pada merek-merek apa pun yang ditawarkan, 

yang artinya merek memainkan peran kecil dalam 

keputusan pembelian. Jenis konsumen yang seperti ini 

adalah jenis tipe konsumen yang bisa berpindah-pindah 

merek karena konsumen lebih memperhatikan harga di 

dalam melakukan pembelian. 

Peningkatan ekuitas tergantung pada kesesuaian bauran dari unsur-

unsur pemasaran. Komunikasi pemasaran memainkan peran yang amat vital 

dalam menginformasikan merek-merek baru kepada pelanggan, keunggulan 
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merek, dan meningkatkan citra merek. Ekuitas baru dapat dikatakan 

meningkat apabila konsumen sudah familiar dengan merek tersebut dan 

memiliki asosiasi yang disukai (favorable), kuat (strong), mungkin pula unik 

(unique) mengenai merek di dalam benak konsumen. 

Perusahaan yang memiliki komitmen yang kuat pada peningkatan 

ekuitas, akan berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan. 

Konsep ekuitas merek digambarkan nilai merek yang menghasilkan 

kesadaran akan merek yang tinggi dan asosiasi merek yang kuat, disukai, dan 

mungkin pula unik. Suatu merek tidak memiliki ekuitas jika konsumen tidak 

familiar dengannya. Selain usaha untuk membuat konsumen sadar akan 

keberadaan merek, besar ekuitas merek tergantung kepeda seberapa jauh 

konsumen mendukung saat melihat ciri dan keunggulan merek tersebut, 

dibandingkan dengan merek pesaing, dan seberapa kuat gambaran ini 

tertanam di dalam benak konsumen (Shimp, 2003).  

4. Model Ekuitas Merek 

Sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa persepktif 

berbeda. Berikut ada empat dari model-model ekuitas merek yang 

sudah banyak diterima; 

a. Brand Asset Valuator (BAV) 

Agen periklanan Young and Rubicam (Y&R) mengembangkan 

sebuah model ekuitas merek yang disebut penilaian aset merek. 
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Ada lima komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek menurut 

BAV: 

1) Diferensiasi. Mengukur tingkat sejauh di mana merek 

dianggap berbeda dari merek lain. 

2) Energi. Mengukur arti momentum merek. 

3) Relevansi. Mengukur cakupan daya tarik merek. 

4) Harga diri. Mengukur seberapa baik merek dihargai dan 

dihormati. 

5) Pengetahuan. Mengukur kadar kekraban dan keintiman 

konsumen dengan merek.  

Diferensiasi, energi, dan relevansi digabungkan untuk 

menentukan kekuatan merek yang menggerakkan. Ketiga pilar ini 

menunjukkan nilai masa depan merek. Harga diri dan pengetahuan 

bersama-sama menciptakan reputasi merek, yang lebih merupakan 

kartu laporan kinerja masa lalu. 

b. Brandz  

Model kekuatan merek Brandz, dimana pada intinya terdapat 

pyramid BrandDynamics. Menurut model ini, pembangunan merek 

mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing 

bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya.  
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Tidak ada yang  

mengalahkannya 

Apakah ia menawarkan sesuatu 

Yang lebih baik dibandingkan  

lainnya 

Dapatkah ia menghantarkan? 

Apakah ia menawarkan  

Sesuatu? 

Apakah saya  

Mengetahuinya? 

Gambar 2.4 

Piramida BrandDynamics 

Sumber: Kotler, 2008 

 

Konsumen “yang terikat” yang berada di puncak piramid, 

membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan 

menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan 

konsumen yang berada pada tingkat yag lebih rendah. Meskipun 

demikian, lebih banyak konsumen akan ditemukan di tingkat yang 

lebih rendah. 

c. Model Aaker 

David Aaker memandang ekuitas merek sebagai kesadaran 

merek (brand awareness), loyalitas merek, dan asosiasi merek 

yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan sebuah produk atau jasa. Menurut Aaker, manajemen 

merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek-

sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan 
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janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang 

aspirasional.  

d. Model Resonansi Merek 

Model ini menerapkan empat langkah berarti dalam 

membangun sebuah piramid yang terdiri dari enam “kotak 

pembangun merek” dengan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Piramida Resonansi Merek 

Sumber: Kotler, 2008 

 

C. Kerangka Pikir 

Pada gambar 2.4 dapat dilihat kerangka pemikiran dari peneliti 

mengenai ekuitas merek pada minuman dalam kemasan merek Ichi Ocha. 
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Aaker menjabarkan aset merek yang berkontribusi pada penciptaan brand 

equity ke dalam empat dimensi; brand awareness, perceived quality, brand 

association, dan brand loyalty. (Tjiptono, 2005). 

Gambar 2.6 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diadopsi dari Aaker, 1991 

 

Pada elemen kesadaran merek (brand awareness), terdapat empat 

tingkatan yang dapat memberikan informasi terhadap suatu merek 

mengenai sampai di mana kemampuan seorang konsumen mengingat suatu 

merek; top of mind, brand recall, brand recognition, unaware of brand. 

Pada elemen persepsi kualitas (perceived quality), terdapat beberapa 

indikator yang dapat menjadi alasan dari segi kualitas suatu produk; kinerja 

(performence), fitur (features), kesesuaian (conformance), kehandalan 

(reliability), daya tahan (durability). Pada elemen asosiasi merek (brand 
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association), terdapat beberapa indikator pada asosiasi-asosiasi yang 

melekat pada merek dalam ingatan konsumen; atribut produk, manfaat bagi 

pelanggan, harga, pengguna/konsumen, gaya hidup, dan pesaing. 

Sedangkan pada loyalitas merek (brand loyalty) terdapat empat tingkatan 

dalam mengukur kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek; pelanggan 

setia, konsumen yang sungguh-sungguh menyukai, konsumen yang hanya 

merasa puas, konsumen yang tidak setia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


