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Bab II 

Kajian Pustaka 

2.1.  Iklan dan Media Massa 

Iklan secara bahasa merupakan terjemahan dari kata “Advertentie” yang 

memiliki pengertian yaitu penyewaan “ruangan” di media massa guna 

memperkenalkan sesuatu produksi atau jasa kepada khalayak umum. Iklan 

merupakan salah satu bentuk usaha penarikan perhatian dengan komunikasi, 

seperti pengumuman, pemberitahuan, dan lain-lain, untuk sesuatu barang produksi 

atau jasa dimaksudkan agar dibeli, (Pratikto, 1983). 

Selain definisi di atas, ada pula yang berbicara bahwa iklan merupakan 

sebuah proses komunikasi. Menurut Guinn, Allen , dan Semenik dalam buku yang 

berjudul advertising & intergrated Brand Promotion bahwa periklanan 

merupakan sebuah proses komunikasi (dalam Jaiz, 2014). Secara lebih rinci, iklan 

dapat di katakan sebagai salah satu contoh dari praktik komunikasi massa. Bahkan 

media yang digunakan untuk menyampaikan iklan, tidak lain ialah media massa. 

Pada buku yang berjudul  Teori Komunikasi  yang ditulis oleh Wiryanto 

(2000), terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur komunikasi massa. Secara 

umum, unsur tersebut sama dengan unsur komunikasi yang dikemukakan oleh 

Harold D. Lasswell, who says what in what channel to whom with what effect. 

Namun ada beberapa hal pada unsur-unsur tersebut yang membedakan 

komunikasi massa dengan komunikasi lainnya. 
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Pada aktifitas komunikasi massa, unsur komunikator (who) ialah lembaga 

organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi, 

(Wiryanto,2000). Pada sebuah iklan, komunikator merupakan organisasi, instansi, 

perusahaan ataupun orang-orang yang bernaung di bawahnya.  

Unsur selanjutnya yaitu pesan. Charles Wright (1997) menjelaskan ada 

beberaa karakteristik pesan yang terdapat dalam komunikasi massa. Pertama 

adalah berkaitan dengan publisistas. Pesan-pesan komunikasi massa pada 

umumnya ridak ditunjukkan kepada perorangan, melainkan bersifat terbuka untuk 

umum atau publik. Kedua, pesan dalam komunikasi dibuat secara massal dan 

tidak seperti karya seni yang dapat dinikmati berabad-abad. Artinya, pesan 

tersebut dirancang dalam kurun waktu tertentu untuk jangkauan audiens yang 

luas. Ketiga, dalam komunikasi massa pesan dirancang secara timely, supervisial 

dan kadang-kadang bersifat sensasional, (Wiryanto,2000).  

Berikutnya adalah mengenai media atau saluran yang digunakan. Pada 

komunikasi massa, media-media yang digunakan adalah yang mampu 

menyebarkan pesan-pesan secara luas, cepat dan simultan. Contoh media tersebut 

adalah surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet (Wiryanto,2000). Setiap 

media massa tentunya memiliki karakteristik tertentu yang nantinya dapat menjadi 

pertimbangan dalam menyusun pesan dalam iklan. Misalnya saja, saat iklan 

hendak disampaikan melalui radio, pesan lebih ditekankan pada aspek audio. 

Namun berbeda dengan iklan di televisi, yang mana audio dan visual harus sama-

sama dipertimbangkan.  
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 Setelah komunikator, pesan dan juga media, unsur komunikasi massa 

selanjutnya adalah penerima atau komunikan. Charles Wright menjelaskan 

beberapa karakteristik penerima pesan dalam komunikasi massa. Pertama, 

besarnya penerima pesan dalam komunikasi massa relative dan menyebar dalam 

berbagai lokasi. Kedua, komunikan dalam komunikasi massa adalah heterogen. 

Artinya bukan merupakan satu golongan eksklusif, namun berbagai lapisan 

masyarakat dengan keanekaragaman karakter. Ketiga, anggota-anggota dari 

audiens komunikasi massa pada umumnya tidak saling mengenal secara pribadi 

dengan komunikator. Ini merupakan prinsip utama komunikasi massa yang pada 

dasarnya tidak dapat mengadakan interaksi secara tatap muka dengan khalayak 

(dalam Wiryanto, 2000).  

Unsur terakhir pada komunikasi massa adalah efek. Ini merupakan 

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audiens sebagai akibat keterpaan 

pesan-pesan media. David Berlo mengklasifikasikan efek atau perubahan ke 

dalam tiga kategori, yaitu dalam ranah pengetahuan, sikap dan juga perilaku 

nyata. Istilah lain dari kategori tersebut ialah kognitif, afektif dan behavioral, 

(Wiryanto,2000) .  

2.2 Fungsi dan  Efek Iklan  

Pada poin-poin bahasan sebelumnya, terlihat bahwa memang tujuan akhir 

iklan adalah mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk 

tertentu. Namun sebenarnya, iklan memiliki fungsi-fungsi mendasar yang 

merupakan proses sehingga pada akhirnya konsumen dapat memutuskan untuk 
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membeli. Jaiz (2014) dalam buku Dasar-dasar Periklanan menyebutkan 3 fungsi 

iklan yaitu :  

a. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Adanya iklan dapat membuat 

konsumen mengetahui adanya berbagai produk/ jasa yang pada gilirannya 

melahirkan adanya pilihan. 

b. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumen. 

Iklan-iklan yang secara keren tampil di hadapan masyarakat dengan 

ukuran besar dan logo yang cantik menimbulkan kepercayaan yang tinggi 

bahwa perusahaan yang membuatnya bonafit dan produknya 

bermutu.Iklan membuat orang kenal, ingat dan percaya terhadap 

produk/jasa.  

c. Iklan dapat mengubah pola pikir konsumen terhadap sutu produk dengan 

pesan yang ditampilkan dalam iklan tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa sejatinya fungsi iklan 

yang paling utama adalah persuasi. Pesan dalam iklan dapat membuat seseorang 

menjadi lebih konsumtif apabila iklan tersebut dapat dengan baik mengambil hati 

para konsumen. Secara lebih rinci, Joseph A.Devito (dalam Nurudin, 2007) 

menyebutkan macam-macam bentuk persuasi yaitu : 

a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai 

seseorang. 

b. Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. 

c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

d. Memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu.  
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Fungsi yang ditawarkan iklan akan menimbulkan beberapa efek. Ada 3 

tahapan jangkauan efek iklan yang dikemukakan oleh O Klepner (dalam 

Pratikto,1983). Tahapan-tahapan ini tidak selalu berurutan, bisa jadi pada suatu 

kondisi, tahap satu dan dua berjalan bersamaan. Pertama adalah Pioneering stage, 

merupakan tahap pengenalan suatu produk atau jasa. Tahapan ini akan 

memberikan efek pada tahapan pengetahuan(kognitif) mengenai sebuah produk di 

benak konsumen.  

    Kedua yaitu Competitive Stage, pada tahapan ini pesan-pesan dalam 

iklan menunjukkan kelebihan dan keistimewaan produk. Bila perlu, unsur 

perbandingan dengan competitor juga disertakan pada pesan. Pada tahapan ini 

iklan akan membawa konsumen pada dua proses mulai afektif hingga behavioural. 

Ketertarikan konsumen pada sebuah produk dapat mulai tumbuh pada tahapan ini. 

Berawal dari ketertarikan, iklan pada akhirnya juga akan mendorong konsumen 

hingga pada keputusan membeli. 

  Tahapan terakhir ialah Retentive Stage. Tahapan ini adalah usaha 

untuk mempertahankan minat konsumen terhadap produk yang sudah ditawarkan 

pada tahapan satu dan dua. Tahapan ketiga sangat diperlukan untuk mencapai 

fungsi iklan yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya. Iklan harus membuat 

khalayak mengingat dan percaya terhadap produk atau jasa yang diiklankan  

2.3  Konsep Brand/ Merek  

Merek memiliki cakupan yang lebih luas dari pada produk. Pada buku 

berjudul Merek dan Psikologi Konsumen halaman 137, Ferrinadewi (2008) 

menuliskan pengertian merek menurut Aaker dan Joachimstahler. Merek memiliki 
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karakter yang berkaitan dengan citra pengguna produk, country of origin, asosiasi 

perusahaan, brand personality, simbol-simbol dan hubungan merek/pelanggan. 

Selain itu merek juga dapat menghantarkan manfaat tambahan seperti manfaat 

ekspresi diri pengguna dan manfaat emosional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Merek lebih daripada produk  

(Aaker &Joachimstahler, dalam buku Merek dan Psokologi Konsumen oleh 

Ferrinadewi(2008)) 

 

 Sementara itu, Kotle, Amstrong dan Keller seperti yang dikutip oleh 

Ferrinadewi (2008) dalam buku Merek dan psikologi Konsumen halaman 138, 

berpendapat bahwa merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain atau 

kombinasi keseluruhannya, yang ditujukan untuk mengidentifikasikan barang atau 

jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Berbagai 

definisi mengenai merek, menekankan bahwa merek erat kaitannya dengan alam 
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pikir manusia. Hal tersebut meliputi perasaan, pengalaman, citra, persepsi, 

keyakinan dan juga sikap.  

 Untuk memenangkan merek dalam benak konsumen, diperlukan merek 

yang mampu memasarkan produk dengan tampilan atau pesan yang unik. 

Ferrinadewi (2008) masih dalam buku yang sama, menjelaskan bahwa pada tahap 

ini, pemahaman mengenai emosi konsumen sangat penting. Salah satu bentuk 

emosi yang terbukti secara empiris mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

mood konsumen. Merek yang mampu menciptakan mood menyenangkan akan 

berdampak pada kecintaan bahkan kepercayaan konsumen terhadap sebuah 

produk.  

2.4 Ekuitas Merek 

  Pada buku berjudul Merek dan Psikologi Konsumen yang ditulis oleh 

Ferrinadewi (2008), halaman 168-175, terdapat ulasan yang cukup jelas mengenai 

Ekuitas merek. Ferrinadewi (2008) dalam buku tersebut mengatakan bahwa 

Ekuitas berarti nilai. Ekuitas sebuah merek didapatkan dari kata-kata dan tindakan 

konsumen. Shimp (2000) menjelaskan, untuk meningkatkan Ekuitas merek 

dibutuhkan program dan komunikasi pemasaran yang efektif dan konsisten. Hal 

itu dikarenakan Ekuitas tidak terbentuk secara instan. Iklan yang efektif, promosi 

penjualan yang menarik, sponsorship yang kreatif, dan bentuk-bentuk lain dari 

komunikasi pemasaran diperlukan untuk menciptakan asosiasi yang kuat, unik 

serta citra positife sebuah merek dibenak konsumen.  
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Ferrinadewi (2008) juga menjelaskan bahwa Ekuitas merek mengandung 5 

pertimbangan penting yaitu :  

a. Berhubungan dengan persepsi konsumen bukan indikator-indikator 

obyektif. 

b. Merupakan impresi global dari nilai yang dihubungkan dengan nama 

merek. 

c. Ditumbuhkan dari nama merek dan bukan hanya atribut-atribut fisik 

saja. 

d. Harus dibandingan dengan merek pesaing. 

e. Mempengaruhi keuangan Ekuitas merek secara positif.  

Untuk mengukur Ekuitas sebuah merek, dapat dilakukan melalui 3 

perspektif yang meliputi sudut pandang konsumen, perusahaan dan juga finansial 

(Ferrinadewi,2008). berdasarkan sudut pandang konsumen, Ekuitas merek dapat 

digambarkan pada 5 aspek yaitu  

a. Awareness 

Berhubungan dengan tingkat kesadaran konsumen terhadap merek 

tertentu. Kesadaran tersebut bermula dari stimuli-stimuli yang 

ditangkap oleh panca indera manusia mulai dari pandangan, suara, 

aroma, tekstur dan juga rasa. Stimuli tersebut kemudian 

diintepretasikan oleh konsumen hingga akhirnya tercipta sebuah 

persepsi atau pemahaman tertentu. Ferrinadewi(2008) menjelaskan, 

untuk menciptakan kesadaran tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memilih media yang tepat, desain iklan dan kemasan yang menarik. 
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Untuk menciptakan iklan yang menarik, terdapat dua pendekatan. 

Pertama, menggunakan stimulus dalam bentuk karakter atau dengan 

pemilihan warna sebagai identitas Kedua, melekatkan pesan iklan 

dengan topik yang sedang menjadi perhatian konsumen.  

Untuk mengukur aspek awareness, dapat dilihat dari 2 komponen yaitu 

brand recognition dan brand recall. Brand recognition berkaitan 

dengan kesadaran konsumen akan keberadaan nama merek dalam 

benaknya ketika konsumen memikirkan suatu kategori produk. 

Sedangkan brand recall  adalah kondisi dimana sebuah merek 

merupakan nama yang paling mudah diingat oleh konsumen terkait 

kategori sebuah produk.  

b. Association 

Asosiasi meliputi produk-produk atau jasa yang sifatnya berwujud 

maupun tidak berwujud. Ini berkaitan dengan bagaimana konsumen 

menghubungkan dirinya dengan merek. Contoh sederhana dari bentu 

asosiasi adalah ketika konsumen mengingat atribut-atribut produk yang 

sering ada di sekitarnya namun tidak mengingat nama mereknya.  

c. Attitude 

Merupakan sebuah sikap yang meliputi penerimaan hingga 

ketertarikan terhadap sebuah merek. Aspek ini dipengaruhi oleh 

perasaan dan juga keyakinan konsumen pada sebuah merek 

(Ferrinadewi,2008). Perasaan berkaitan dengan suka dan tidak suka 

berhubungan dengan pengalaman konsumen mengenai kualitas 

pelayanan, kualitas produk, dan juga dipengaruhi oleh informasi yang 
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didapatkan oleh konsumen secara berulang-ulang, misalnya melalui 

iklan. Sebagai contoh konsumen menyukai produk tertentu karena 

menyukai endorser atau karakter dalam iklan produk tersebut. Hal 

tersebut juga dapat merubah keyakinan konsumen.  

d. Attachment 

Adalah aspek kedekatan konsumen dengan merek. Mulai dari 

sekedar setia hingga menjadi konsumen yang kecanduan. Hadirnya 

pesaing tentu saja dapat menjadi kendala pada aspek ini. Semakin 

banyak pesaing semakin banyak pula informasi yang masuk pada 

benak konsumen. Sehingga konsumen akan memiliki lebih banyak 

pertimbangan, mulai dari harga, kualitas, dan juga pelayanan yang 

ditawarkan melalui informasi tersebut.  

e. Activity 

Meliputi frekuensi pembelian dan konsumsi atau tingkat 

keterlibatan dengan program-program pemasaran perusahaan atau 

melakukan word of mouth. Pada dasarnya keputusan membeli dapat 

didasarkan dari 3 jenis proposisi nilai merek. Sadat(2009) dalam buku 

Brand Belief  menyebutkan jenis proposisi nilai merek yakni :  

- Nilai fungsional, konsumen memutuskan untuk membeli sebuah 

produk karena mempertimbangkan fungsi dari produk tersebut. 

Sebagai contoh, ketika seseorang merasa lapar, maka akan membeli 

makanan karena makanan dapat berfungsi menghilangkan rasa lapar.  

- Nilai Emosional,  konsumen memutuskan untuk membeli sebuah 

produk karena merasakan pengalaman yang berbeda. Ini berkaitan 
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dengan kekuatan identitas sebuah merek yang dapat menciptakan 

kesan tersendiri di benak konsumen. Sebagai contoh, seorang memilih 

Rolex dibandingkan merek jam tangan lainnya meskipun secara 

fungsional memiliki nilai yang sama. Hal ini karena Rolex 

memberikan kesan kemewahan dibanding merek lain.  

- Nilai Ekspresi Diri, konsumen memutuskan untuk membeli sebuah 

produk sebagai  cara untuk mempertegas posisi mereka di mata orang 

lain. Sebagai contoh peminat motor Harley Davidson mengekspresikan 

diri sebagai pribadi yang bebas dan petualang. Ekspresi diri lebih dari 

sekedar melibatkan emosi dan perasaan. Ekspresi diri adalah ungkapan 

terdalam bagi seseorang yang ingin menunjukkan dirinya melalui 

kedekatan dengan merek yang digunakan.  

2.5  Iklan dan Ekuitas Merek 

 Bukan hal yang diragukan lagi, bahwa iklan membawa peran besar dalam 

strategi pemasaran. Sebagai salah satu aktifitas komunikasi, iklan berperan mulai 

pengenalan oleh produsen hingga pembelian oleh konsumen. 

 Pada bahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa iklan memiliki fungsi 

untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai adanya sebuah produk. 

Berkaitan dengan Ekuitas merek, fungsi tersebut dapat berpengaruh pada aspek 

pertama yaitu awareness atau pengetahuan. Selanjutnya, iklan juga memiliki 

fungsi persuasi yang dapat merubah pola pikir dan kepercayaan konsumen. Fungsi 

tersebut sangat penting untuk memenuhi dua  aspek Ekuitas merek, yaitu 
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attachment  dan activity. Iklan yang berhasil mampu membuat konsumen tertarik 

hingga melakukan pembelian terhadap sebuah produk 

Tidak hanya berhenti sampai di situ, iklan yang menarik mampu 

menanamkan pesan yang kuat dalam benak konsumen. Hasilnya, konsumen akan 

lebih mudah mengingat sebuah produk tertentu. Ini berkaitan dengan aspek 

Ekuitas merek yang berikutnya, yaitu association dan juga attitude. Semakin 

muda konsumen mengingat atribut sebuah merek, semakin mudah konsumen 

menjalin hubungan antara dirinya dan juga merek tersebut. Selanjutnya, semakin 

erat hubungan konsumen dengan sebuah merek, maka semakin tinggi tingkat 

kesetiaan konsumen terhadap merek tersebut (Ferrinadewi,2008).  

2.6  Jingle Sebagai Pengingat Sebuah Merek 

 Iklan memiliki banyak unsur untuk dapat mencapai fungsi sebagai 

pengingat terhadap sebuah merek tertentu. Salah satu unsur yang dapat menarik 

perhatian sekaligus mengembalikan ingatan terhadap sebuah merek adalah melalui 

sebuah lagu (Sutherland, 2000:139-141). Khalayak akan dengan mudah 

mengingat sebuah merek ketika mendengarkan sebuah lagu yang menjadi 

pengiring dalam iklan merek tersebut.  

Bukti bahwa musik dan iklan memiliki kaitan erat dapat dilihat dari hasil 

penelitian Gerald Gorn  yang berjudul The Effect Of Music in Advertising On 

Choice Behaviour (pada buku Emotional Branding karya Marc Gobe, 2003) . 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 80% subjek memilih 

produk yang diiringi dengan musik kesukaan mereka. Penelitian Gorn kemudian 

dipraktikkan oleh sebuah perusahaan bernama The Canal Jean Co.  di Manhattan. 
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Canal Jean Co.  menyewa seorang Disc Jokey (DJ) di toko mereka. Musik yang 

dimainkan oleh DJ tersebut ternyata dapat memberikan efek menggembirakan dan 

perasaan dinamis bagi para konsumen muda.   

 Tidak hanya menggunakan lagu-lagu populer, menggunakan lirik lagu 

dengan gaya musik yang khas juga dapat membantu konsumen mengingat sebuah 

merek. Konsumen akan lebih tertarik pada kata-kata yang dirangkai menjadi 

sebuah alunan musik. Lirik-lirik lagu dapat membangkitkan memori masa lalu 

khalayak. Walaupun kenyatannya menyusun kata-kata menjadi lagu tidak selalu 

berhasil, namun banyak iklan dengan unsur lagu atau musik yang berhasil menarik 

perhatian konsumen. Misalnya saja Coca Cola  pada tahun 1970 telah mencapai 

keberhasilan luar biasa karena lagu “I’d Like To Buy The World A Coke” yang 

dinyanyikan oleh paduan suara remaja internasional. Indonesia juga memiliki 

salah satu produk dengan jingle yang menyita cukup banyak perhatian pada tahun 

2014. Jingle tersebut merupakan milik sebuah produk ekstrak kulit manggis, 

Mastin. Kalimat “ ada kabar gembira” pada jingle tersebut dinilai dapat membuat 

penonton merasa penasaran. Jingle tersebut menjadi viral setelah ditayangkan di 

berbagai media  (Harahap, 2014). 

 Lagu-lagu  dengan lirik terkait sebuah merek yang menjadi pengiring iklan 

biasa disebut dengan istilah Jingle. Pada buku yang membahas mengenai 

pemasaran berjudul 13 Wasiat Terlarang – Dahsyat dengan Otak Kanan karya 

Ippho Santosa, dijelaskan bahwa jingle merupakan pesan merek dalam format 

musik. Melalui sebuah jingle pengiklan dapat menanamkan kesadaran hingga 

sikap positif terhadap sebuah merek.   
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 Penjelasan yang senada juga dikemukakan oleh Gregorious Agung (2004) 

dalam buku berjudul Hey Enterpreneur, All You Need Is Inspiration. Jingle 

didefinisikan sebagai deretan kata-kata berkaitan dengan nama produk yang 

dinyanyikan. Ini merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan dengan teknik 

pengulangan. Teknik tersebut diperlukan agar pesan dapat benar-benar merasuk 

pada benak khalayak.   

2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

 Berdasarkan ulasan kajian pustaka pada poin sebelumnya, maka dapat 

dipaparkan hubungan antar variable seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan Jingle Mana Lagi dan Ekuitas Merek Mc.Donald’s 

 Secara visual dari Gambar 2 dapat diketahui hubungan antara jingle 

terhadap Ekuitas merek. Mengacu pada  penjelasan Idrus (2002:79), variabel 

jingle “Mana Lagi”(X) bertindak sebagai variabel bebas atau independent. 

Variabel bebas merupakan sebuah penyebab terjadinya variabel lain. Pada 

penelitian ini, variabel lain yang selanjutnya disebut sebagai variabel terikat 

adalah variabel Ekuitas merek Mc.Donald’s (Y). Variabel Ekuitas merek 

Mc.Donald’s (Y). 

Terpaan Jingle “Mana 

Lagi” (X) 

Ekuitas Merek Mc.Donald’s (Y) 

1. Awarness  

2. Association  

3. Attitude 

4. Attachment  

5. Activity  
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2.8  Hipotesis 

Hipotesis merupakan sebuah simpulan sementara penelitian (Idrus,2002). 

Sementara itu Suyanto,dkk (dalam buku Metode Peneltian Sosial, halaman 45) 

menyebutkan ada 2 jenis hipotesis yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis kerja 

(H1). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan 

antara variabel independen (X) dengan variabel dependen(Y). Sedangkan 

hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel independen (X) 

dengan variavel dependen (Y). 

 Pada penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis berikut : 

 H0  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terpaan  jingle ”Mana Lagi” 

terhadap Ekuitas merek Mc Donald’s. 

 H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan terpaan  jingle ”Mana Lagi” 

terhadap Ekuitas merek Mc Donald’s. 

2.9 Definisi Konseptual  

2.9.1 Jingle  

  Sesuai dengan penjelasan yang ada pada poin kajian pustaka, jingle 

didefinisikan sebagai rangkaian kata-kata dalam lagu yang berkaitan dengan 

sebuah merek tertentu. Jingle berperan sebagai latar musik sebuah iklan, 

(Agung ,2004).  
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2.9.2 Ekuitas Merek 

Mengacu pada penjelasan yang ada pada kajian pustaka, Ekuitas 

merek memiliki definisi sebagai nilai sebuah merek yang didorong oleh sikap 

konsumen. Ada 5 aspek yang menjadi pertimbangan dalam mengukur Ekuitas 

merek. Aspek tersebut adalah awareness, association, attitude, attachment, 

serta activity (Ferrinadewi, 2008) . Lima aspek tersebut selanjutnya akan 

didefinisikan secara operasional pada poin berikutnya.  

 

2.10 Definisi Operasional 

 2.10.1 Variabel Terpaan Jingle “Mana Lagi”  

  Pada penelitian ini, jingle “Mana Lagi” yang dimaksud adalah versi 

terbaru yang dinyanyikan oleh Maliq and The Essensial. Jingle ini terdapat 

pada iklan Mc Donald’s yang ada di Youtube , radio maupun televisi. Jingle 

yang dimaksud adalah yang memiliki lirik di bawah ini :  

Mana lagi kisah sekaya ini 

Cerita berkesan dari masa ke masa 

Berjuta kemeseraan 

Membawa kebahagiaan 

waktu yang tak terlupakan 

Rayakan kebersamaan 

Reff : 

Mana lagi.... mana lagi selain di MCD 

Suasana Ceria semua istimewa 

Mana lagi selain di MCD 

Mana lagi.... mana lagi selain di MCD 

Suasana Ceria semua istimewa, Mana lagi selain di MCD 
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 Selanjutnya, variabel terpaan jingle Mana Lagi Mc Donald’s diukur dengan 

indikator berikut : 

Sub variabel  Indikator Nomor item 

Frekuensi terpaan  Tingkat keseringan 

responden mendengar 

dan menyaksikan iklan 

Mc Donald’s yang 

disertai jingle “Mana 

Lagi”. 

-  

1 

Intensitas Terpaan Responden mengingat 

bagian-bagian pesan 

pada jingle Mana Lagi 

2 

Ketertarikan - Anggapan positive 

responden terhadap 

jingle Mana Lagi 

- Kemampuan 

responden mengingat 

keseluruhan jingle 

Mana Lagi 

3 

 

2.10.2 Variabel Ekuitas Merek Mc. Donald’s 

  Ekuitas merek Mc.Donald’s diukur melalui 5 aspek dengan indikator yang 

tertera pada tabel di bawah ini : 

Sub variabel Indikator Nomor Item 

Awarness Terdiri dari dua indikator 

yaitu brand recognition, 

yang merupakan kesadaran 

tentang Mc Donald’s ketika 

memikirkan produk makanan 

cepat saji. Kedua adalah 

brand recall, yaitu ketika Mc 

Donald’s merupakan nama 

yang paling diingat berkaitan 

dengan makanan cepat saji. 

Namun sebelum mengukur 

4,5,6 
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dua aspek tersebut, perlu 

diketahui seberapa tingkat 

pemahaman konsumen pada 

pesan jingle Mana Lagi 

Association Kemampuan 

menghubungkan atribut-

atribut merek (maskot, 

kemasan, dll) dengan merek 

Mc Donald’s.  

7,8 

Attitude Munculnya sikap positive 

dan minat beli pada 

responden terhadap produk 

Mc Donald’s.  

9,10 

Attachment Tingkat kesetiaan terhadap 

merek Mc Donald’s. 

11 

Activity Tanggapan positive 

konsumen terhadap 

keterlibatan yang mungkin 

dilakukan oleh konsumen 

dalam melakukan promosi 

produk pada orang lain 

secara langsung maupun 

tidak langsung. 

12 

 

 


