
4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kesan 

 Kesan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bekas. Dan 

menurut wictionary.org kesan adalah yang terasa (terpikir) sesudah melihat atau 

mendengar sesuatu. Jadi kesan penonton adalah apa yang terasakan (terpikirkan) 

setelah penonton melihat atau mendengarkan sesuatu. 

Proses Pembentukan Kesan 

Pembentukan sebuah kesan ada 3 tahapan, yaitu : 

- Stereotyping 

Stereotyping ini menjelaskan tentang terjadinya primacy effect 

dan halo effect. Primacy effect menjelaskan secara sederhana 

menunjukkan  bahwa kesan pertama sangat menentukan, karena kesan 

itulah yang menentukan kategori. Begitu pula dengan halo effect. 

Sebagai contoh ketika kita berjumpa dengan orang asing yang bernama 

Albert, maka secara tidak langsung memori kita akan mengkategorikan 

Albert adalah orang barat. Hal ini akan berkelanjutan pada 

pembentukan kesan terhadap Albert bahwa Albert adalah orang yang 

tepat waktu, berbicara terus terang dan menganut free sex. Menurut 

psikologi kognitif pengalaman-pengalaman baru akan dimasukkan ke 

beberapa kategori yang telah ada di memori kita berdasarkan kesamaan 

di masa lalu (Jalaludin, 2005:92). 
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- Implicit Personality Theory 

 Memberikan kategori berarti membuat konsep. Setiap orang 

memiliki konsep tersendiri tentang sifat-sifat apa yang berkaitan dengan 

sifat-sifat apa. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang 

ketika membentuk kesan tentang orang lain. Teori ini tidak pernah 

dinyatakan, karena itu disebut implicit Personality Theory (Jalaludin, 

2005:93). 

- Atribusi 

 Menurut Baron dan Byrne, 1979 (dalam Jalaludin, 2005) Atribusi 

adalah proses menyimpulkan motif, maksud dan karakteristik orang lain 

dengan melihat kaca perilakunya yang tampak. Atribusi merupakan 

masalah yang cukup popular dikalangan psikologi sosial dan agak 

menggeser fokus pembentukan perubahan sikap. Secara garis besar ada 2 

macam atribusi. Pertama, atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. 

Menurut Kelley (dalam Jalaludin, 2005) ada 3 hal untuk menyimpulkan 

kausalaitas internal atau eksternal diantaranya : Konsensus. Artinya 

apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap. Konsisten. Artinya 

apakah penanggap bertindak yang sama pada situasi lain. Dan yang 

ketiga Kekhasan. Artinya apakah orang itu bertindak sama pada situasi 

lain atau hanya pada situasi ini saja. Bila ketiga hal itu tinggi, orang akan 

melakukan atribusi kausal eksternal.  

 Menurut Jones dan Nisbett (dalam Jalaludin, 2005) kita dapat 

memahami motif persona stimuli dengan memperhatikan dua hal. 
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Pertama, kita memfokuskan perhatian pada perilaku yang hanya 

memungkinkan satu atau sedikit penyebab. Kedua, kita memusatkan 

perhatian pada perilaku yang menyimpang dari pola perilaku yang biasa. 

Di sisi lain ada beberapa peneliti yang menghubungkan proses atribusi 

dengan status persona stimuli (Jalaludin, 2005:93). 

 Secara singkat kemudian proses pembentukan kesan terdiri dari 3 tahap 

setelah seseorang melakukan pengindraan mengenai sesuatu yang pertama yaitu 

menentukan kategori, kemudian membuat konsep dan yang terakhir 

menyimpulkan. Barulah kemudian dari terbentuknya kesan bisa meneruskan 

untuk langkah selanjutnya membentuk persepsi. Kesan merupakan langkah awal 

sebelum terciptanya persepsi. Kesan yang positif akan menghasilkan persepsi 

yang positif sebaliknya kesan yang negatif juga akan menghasilkan persepsi yang 

negatif (Jalaludin, 2005). Persepsi merupakan proses pengoganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang 

intergrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut 

aktif berperan dalam persepsi itu (Walgito, 2003). 

2.2 Brand atau merek 

 Brand atau merek menurut Kotler dan Amstrong (1992:244) juga Keller 

(2001) adalah nama, istilah, tanda, sismbol, desain atau kombinasi 

keseluruhannya, yang ditujukan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Sementara Keegen 

et al. (dalam erna, 2008) berpendapat bahwa merek adalah sejumlah citra dan 
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pengalaman dalam benak konsumen yang mengkomunikasikan manfaat yang 

dijanjikan produk yang di produksi oleh perusahaan tertentu. 

 Dan Herman (dalam Erna, 2008) menyatukan kedua pandangan di atas 

menjadi sebuah definisi : “A brand is the anticipation of consumers feel, toward a 

specific benefit, toward about to be devided from a identified source (a product, a 

service, and so forth) often associated with a standardized set of symbolic 

represemtations (name, logo, emblem, color, tagline, image ,etc)” 

 Berbagai definisi merek di atas menekankan bahwa merek erat kaitannya 

dengan alam pikir manusia. Alam pikir manusia meliputi semua yang eksis 

didalam konsumen terhadap merek seperti perasaan, pengalaman, citra, presepsi, 

keyakinan sikap, sehingga dapat dikatakan merek adalah sesuatu yang sifatnya 

immaterial. Merek merubah, mentransformasi hal yang sifatnya tangible menjadi 

sesuatu yang bernilai. Proses inilah yang sepenuhnya menjadi wewenang untuk 

melanjutkan atau menghentikan.  

 Merek memberi banyak manfaat bagi konsumen diantaranya membantu 

konsumen dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas produk. 

Konsumen lebih mempercayai produk dengan merek tertentu daripada produk 

tanpa merek meskipun manfaat yang ditawarkan serupa. Merek menarwarkan 2 

jenis manfaat yaitu manfaat fungsional dan emosional (Aaker & Joachimstahler, 

2000) Manfaat fungsional mengacu pada kemampuan fungsi produk yang 

ditawarkan. Sedangkan manfaat emosional adalah kemampuan untuk membuat 

penggunanya merasakan sesuatu selama proses pembelian atau selama 

mengkonsumsi. Manfaat lain yang ditawarkan merek kepada konsumen adalah 

manfaat simbolis. Manfaat simbolis mengacu pada dampak psikologi yang akan 
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diperoleh konsumen ketika ia menggunakan merek tertentu maka ia akan 

terhubung dengan merek tersebut artinya konsumen akan membawa serta citra 

dari pengguna sekaligus karakteristik merek itu sediri. 

 Merek bertumpu pada pemahaman psikologis konsumen. Bagaimana 

konsumen dan bertindak. Carl Jung dalam karyanya menunjukkan bahwa terdapat 

4 fungsi dari alam pikir manusia yaitu pemikiran, perasaan, sensasi dan intuisi. 

Pemasar dapat meletakkan merek bedasarkan 4 hal tersebut sebagai keunggulan 

(Temporal, 2001). 

1. Pemikiran 

Bagian “berpikir” dalam otak kita berhubungan dengan rasionalitas dan 

logika. Seringkali disebut sebagai aktivitas otak kiri. Kegiatan rasionalitas 

seperti analisa, berhitung terjadi disini. Bagi beberapa konsumen 

rasionalitas dan logika dapat menjadi sebagai perayu yang kuat karena 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

pembelian. Perannya dalam proses tersebut adalah dalam penyediaan 

alasan mengapa keputusan pembelian harus dilakukan. Sebagai contoh 

iklan pasta gigi dengan pernyataan “mampu mencegah gigi berlubang” 

menjadi alasan yang rasional dan kuat untuk dibeli 

2. Perasaan 

Perasaan juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 

konsumen. Melalui iklan dan aktifitas promosi untuk menstimulasi 

perasaan konsumen. Perasaan diatur oleh otak kanan yang biasanya 

berhubungan dengan emosi, rasa bahagia, rasa takut, marah atau sedih 

bahkan cinta. Iklan yang menayangkan rasa bahagia akan menarik 
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keinginan konsumen untuk melakukan pembelian karena keinginan untuk 

mendapat rasa kebahagiaan yang serupa 

3. Sensasi 

Sensasi berkaitan dengan sentuhan, rasa, suara, bauran pengelihatan. 

Semuanya merupakan fungsi otak kanan. Pemasar dapat menstimulasi 

sensasi melalui aktifitas promosi melalui penyediaan tester seperti yang 

dilakukan oleh beberapa produk parfum dalam promosi 

4. Intuisi 

Intuisi dapat dikatakan sebagai penyimpangan dari rasionalitas 

dan logika dan seringkali muncul sebagai tindakan implusif. 

Selain kemampuan untuk mempengarui psikologi manusia brand 

yang baik juga harus menyampaikan arti arti sebagai berikut (Philip 

Kotler, 1997) : 

a. Atribut-atribut (attributes) : suatu brand mencerminkan atribut-atribut 

tertentu 

b. Keuntungan (benefits) : Atribut harus diterjemahkan kedalam 

keuntungan-keuntungan fungsional dan emosional. 

c. Nilai-nilai (values) : brand juga menyampaikan sesuatu mengenai 

nilai-nilai perusahaan 

d. Pengguna (user) : brand juga menyampaikan pada konsumen produk 

apa yang digunakan. Jika suatu perusahaan memperlakukan brand 

hanya sebagai nama maka tidak akan ada artinya. 
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2.3 Brand Equity (Ekuitas Merek) 

 Equity/ekuitas berarti nilai. Nilai sebuah merek sebenarnya didapatkan dari 

kata kata dan tindakan konsumennya. Menurut Aaker (dalam Erna, 2008) 

mendifinisikan brand equity atau ekuitas merek sebagai sejumlah asset dan 

kewajiban yang berhubungan dengan merek nama dan simbol, yang menambah 

atau mengurangi nilai produk atau jasa bagi perusahaan atau bagi pelanggannya 

 Keller (1993) (dalam Erna, 2008) memberikan definisi dari sudut pandang 

psikologi kognitif, menurutnya Ekuitas merek (brand equity) adalah efek 

diferensial pengetahuan konsumen tentang merek pada respon konsumen terhadap 

pemasaran sebuah merek, definisi di atas menunjukkan bahwa nilai sebuah merek 

bagi perusahaan diciptakan melalui konsumen. Aktifitas konsumen dalam 

pembelajaran dan proses keputusan pembeliannya dapat membentuk dan 

mendorong terbentuknya brand equity. Dengan kata lain sumber brand equity 

adalah ketika konsumen menyadari keberadaan merek dan memiliki asosiasi 

merek yang unik, kuat dan cenderung positif. 

 Maka secara umum, ekuaitas merek (brand equity) adalah nilai tambah 

bagi perusahaan, perdagangan  dan konsumen pada merek sebuah produk tertentu 

atau secara singkat dapat diartikan sebagai perbedaan nilai atara produk bermerek 

dan produk tidak bermerek (McQueen, 1991 dalam Erden et. al.,1999 dalam Erna, 

2008). 

 Menurut Anselmon et. al. 2005 (dalam Erna, 2008) Ekuitas merek 

mengandung 5 pertimbangan penting yaitu : 
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1. Berhubungan dengan persepsi konsumen bukan indikator-indikator 

obyektif 

2. Merupakan impresi global dari nilai yang dihubungkan dengan nama 

merek 

3. Ditumbuhkan dari nama merek bukan hanya atribut-atribut fisik saja 

4. Harus dibandingkan dengan merek pesaing 

5. Mempengaruhi keuangan ekuitas merek secara positif 

Merek lebih dari sekedar nama, termasuk juga didalamnya elemen-elemen 

seperti logo, simbol, kemasan dan slogan. Keller, 2003 (dalam Erna, 2008) 

mengajukan beberapa kriteria dalam memilih dan merancang elemen-elemen 

merek untuk membangun brand equity yaitu : 

1. Mudah diingat 

2. Memiliki arti tertentu 

3. Mengandung daya tarik secara estetika 

4. Dapat digunakan baik untuk maupun dalam kategori produk, lintas 

geografis dan budaya serta segmen pasar 

5. Terlindung secara hukum dari pesaing 

Merek sebagai asset maka sifatnya intangible asset, dan perlu dibangun, 

diukur dan diatur. Untuk melakukkanya dapat dilakukan dari 3 perspektif, 

menurut Kapferer, 2005;Keller, 2003 (dalam Erna, 2008) 3 perspesktif tersebut 

yaitu : 
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1. Customer-based 

Dari sudut pandang konsumen, brand equity merupakan bagian dari 

daya tarik kepada suatu produk dari sebuah perusahaan yang 

ditimbulkan bukan dari atribut produk itu sendiri melainkan dari 

advertising, pengalaman konsumsi aktifitas lain, hal-hal semacaam ini 

dapat mengembangkan asosiasi dan hubungan dekan antara merek dan 

konsumen 

2. Company-based 

Bersarkan sudut pandang perusahaan, merek yang kuat menjelaskan 

beberapa tujuan, termasuk didalamnya membuat iklan dan promosi 

yang efektif, membantu melindungi distribusi produk, memfasilitasi 

pertumbuhan dan perluasan katageori produk. Brand equity dalam 

istilah ekonomi dapat dipandang sebagai derajat ketidak-efisiensi pasar 

yang berhasil dikendalikan oleh merek perusahaan, 

3. Financial-based 

Merek adalah asset yang dapat diperjualbelikan seperti pabrik atau 

peralatan. Keuntungan secara financial diperoleh dari harga merek 

tersebut. Harga merek merefleksikan harapan akan nilai yang semakin 

tinggi di masa depan terutama nilai pada aliran kas perusahaan. 

Meskipun terdapat 3 perspektif cara membangun, mengukur dan mengatur brand 

equity, namun ketiganya memiliki inti yang sama yakni fokusnya baik secara 

implisit maupun secara eksplisit ada pada struktur brand knowledge dalam pikiran 

konsumen dan ini merupakan dasar dari brand equity 
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Pada level konsumen, ekuitas merek tercipta melalui empat dimensi 

menurut Aaker (dalam Tjiptono, 2005:40) antara lain : Kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas merek, dan loyalitas merek.  

a. Kesadaran Merek (Brand awareness) 

Aaker dalam bukunya Managing Brand Equity menjelaskan 

kesadaran merek sebagai kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali suatu brand dari suatu produk atau 

jasa perusahaan. Kesadaran merek memiliki beberapa tingkatan mulai 

dari tingkat ketidaktahuan akan merek (unware of brand) sampai 

dengan tingkat sangat mengetahui merek tersebut (top of mind 

awareness). Tingkat paling rendah, unware of brand adalah apabila 

konsumen tidak menyadari/mengenali sebuah merek. Tingkat kedua 

adalah pengenalan merek (brand recognition) dimana mengenalkan 

merek dengan melalui alat bantu tes untuk mengingat kembali suatu 

merek (an aided recall test). Pengenalan merek adalah tingkat dimana 

minimal dari tingkatan kesadaran merek. Tingkat berikutnya adalah 

mengingat kembali suatu merek (brand recall) yaitu mengingat 

kembali suatu merek berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk 

menyebut suatu merek tanpa menggunakan alat bantu (unaided call). 

Tahap selanjutnya adalah apabila suatu merek disebutkan pertama kalo 

dalam mengingat suatu produk atau jasa maka sebuah merek telah 

berada dalam pikiran paling utama (top of mind awareness) atau 

dengan kata lain merek tersebut telah menjadi merek yang paling 

diingat didalam benak konsumen (Tjiptono, 2005:40). 
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 Kesadaran merek merupakan kunci pembuka untuk masuk ke 

dimensi ekuitas merek lainnya. Jadi jika kesadara merek sangat rendah 

maka dipastikan ekuitas merek juga rendah. Peran kesadaran merek 

dalam keseluruhan ekuitas merek tergantung dari sejauh mana tingkat 

kesadaran yang telah dicapai oleh suatu merek sehingga peran tersebut 

dapat dipahami dengan membahas brand awareness menciptakan nilai. 

Penciptaan nilai dalam kesadaran merek ini dapat dilakukan dengan 

cara, antara lain : 

1.  Menjadi jangkar yang menjadi cantolan asosiasi lainya. Suatu 

merek dengan tingkat kesadaran tinggi akan membantu 

asosiasi-asosiasi melekat pada merek tersebut karena daya 

jelajah merek menjadi sangat tinggi dibenak konsumen 

2. Rasa suka (familiarity-liking). Jika kesadaran merek suatu 

produk sangat tinggi, konsumen akan sangat akrab denga 

merek produk tersebut dan akan menimbulkan rasa kesukaan 

yang tinggi terhdap merek yang dipasarkan. Suatu kebiasaan 

dapat menimbulkan keterkaitan kesukaan yang kadang-kadang 

dapat berpengaruh dalam membuat keputusan 

3. Substansi atau komitmen. Kesadaran akan merek dapat 

menandakan keberadaan, komitmen, dan inti yang sangat 

penting bagi semua perusahaan 

4. Mempertimbangkan merek. Penyeleksian suatu kelompok 

merek yang telah dikenal sebagai suatu upaya 

mempertimbangkan merek mana yang akan diputuskan untuk 
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digunakan. Keputusan pemilihan ini biasanya dipengaruhi oleh 

ingatan konsumen terhadap merek yang paling diingat 

(Durianto, 2004: 7-8). 

Kesalahan dalam menciptakan nilai kesadaran merek dapat 

dibangun dan diperbaiki dengan merancang pesan yang mudah 

untuk diingat oleh konsumen, pesan yang berbeda dengan 

kompetitor namum masih memiliki hubungan antara merek dan 

kategori produk, menggunakan slogan atau jingle lagu yang 

menarik sehingga membantu konsumen dalam mengingat merek, 

memiliki simbol yang berhubungan dengan merek, menggunakan 

nama perluasan merek untuk semakin memperkuat pengingatan, 

memakai suatu isyarat yang sesuai dengan kategori produk/merek, 

atau keduanya, serta melakukan teknik repetisi dalam setiap bentuk 

praktek komunikasi dengan konsumen (Durianto, 2004: 29-30). 

Sebuah merek dengan kesadaran konsumen tinggi biasanya 

disebabkan oleh beberapa factor, antara lain : diiklankan secara 

luas, eksistensi yang sudah teruji oleh waktu, jangkauan distribusi 

yang luas, dan pengelolaan dengan baik. 

Dalam mengukur tingkat keberhasilan sebuah merek dalam 

meningkatkan brand awareness ada dua cara. Pertama, Tingkat 

Pengenalan (Recognition) yaitu seberapa banyak frekuensi 

mengenai merek itu dimunculkan. Kedua, Tingkat Pengingatan 

(Recall) yaitu seberapa banyak informasi yang bisa disimpan dan 
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diingat kembali oleh penonton mengenai merek tersebut 

(Kriyantono, 2006). 

b. Asosiasi Merek (brand association) 

Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak 

konsumen yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. 

Asosiasi merek menjadi dimensi penting dalam ekuitas merek 

karena posisi merek akan menjadi kuat dan menonjol jika sebuh 

merek memiliki berbagai asosiasi yang kuat, unik dan beragam. 

Selain itu asosiasi merek juga membantu pembentukan persepsi 

positif dan tingkat kesadaran akan merek. Posisi merek 

berdasarkan asosiasi-asosiasi dan bagaiman asosiasi tersebut dapat 

menampilkan keistimewaan dalam kompetisi. Keistimewaan 

asosiasi merek (Desy Handayani, dkk, 2010:66) keistimewaan 

asosiasi merek antara lain: 

1. Memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi 

mengenai merek 

2. Mempengaruhi interpretasi pelanggan atas fakta mengenai 

merek 

3. Membedakan merek dari merek pesaing  

4. Memperkuat posisi merek dipasar 

5. Alasan pelanggan untuk menggunakan merek 

6. Dasar untuk melakukan perlusan merek 

Beberapa atribut brand association yang ada dalam buku 

Aaker, D.A (1991), Managing Brand Equity : 



17 
 

1. Asosiasi merek dengan atribut produk 

2. Asosiasi merek dengan sesuatu yang tidak terwujud 

3. Asosiasi merek dengan sesatu yang diterima oleh 

pelanggan 

4. Asosiasi merek dengan harga relatif 

5. Asosiasi merek dengan penggunaan 

6. Asosiasi merek dengan pengguna 

7. Asosiasi merek dengan selebriti atau tokoh 

8. Asosiasi merek dengan gaya hidup atau kepribadian  

9. Asosiasi merek dengan kelas produk 

10. Asosiasi merek dengan pesaing 

11. Asosiasi merek dengan Negara atau daerah geografis 

c. Persepsi kualitas (perceived quality) 

Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas dari suatu produk/jasa perusahaan. Secara umum (perceived 

quality) bertujuan untuk menghasilkan beberapa nilai-nilai yaitu 

diferensiasi produk terhadap kompetitor, harga yang dapat 

ditingkatkan secara optimum, kemungkinan terhadap perluasan merek, 

serta menjadi alasan/dasar konsumen untuk membeli produk. Dimensi 

perceived quality memiliki peran penting dalam penciptaan nilai 

ekuitas karena perceived quality membantu mempertahankan loyalitas 

konsumen terhadap merek dalam keseluruhan nilai ekuitas merek. 

 Perceived quality memberikan banyak value (The Official 

MIM Academy Coursebook:2010), antara lain : 
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1. Memberi alasan bagi pelanggan untuk menggunakan  produk 

barang atau jasa, semakin baik persepsi pelanggan maka 

semakin tinggi pula potensi pelanggan untuk menggunakan 

produk. 

2. Membedakan produk barang atau jasa dengan produk pesaing 

3. Memberi celah untuk menetapkan harga premium atas produk 

barang atau jasa. Semakin baik persepsi pelanggan semakin 

tinggi pula perusahaan bisa mematok tinggi harga pada barang 

atau jasa. 

4. Menciptakan ketertarikan atas saluran distribusi untuk 

menyalurkan produk barang atau jasa, karena produk 

dipersepesikan dengan baik sehingga akan lebih mudah 

mendistribusikan ke banyak pasar, termasuk untuk melakukan 

brand extentions. 

Pelanggan mempersepsikan kualitas produk bedasarkan elemen-

elemen berikut : 

1. Serviceability 

Merupakan kemudahan untuk memperbaiki atau mendapatkan 

layanan terkait produk 

2. Reliability 

Merupakan konsistensi kinerja dari suatu produk 

3. Features 

Merupakan elemen sekunder atau tambahan dari suatu produk 
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4. Perfomance 

Merupakan karakteristik operasional utama daru suatu produk 

5. Conformance with specifications 

Merupakan keadaan dimana tidak ada cacat pada produk, da 

nada kesesuaian produk dengan standar kualifikasi 

6. Durability 

Merupakan nilai ekonimis dari suatu produk 

7. Fit and finish 

Merupakan kualitas tampilan akhir dari suatu produk yang 

tangible, tapi beda halnya dengan produk yang sifatnya 

intangible, karena kualitas tampilannya bersifat abstrak. 

d. Loyalitas merek (brand loyality) 

Loyalitas merek adalah cerminan tingkat ketertarikan 

konsumen dengan suatu merek produk atau jasa. Loyalitas merek 

menurut Mowen dan Minor dalam The Official MIM Academy 

Coursebook:2010 adalah kondisi dimana konsumen memiliki sifat 

yang positif terhadap sebuah merek, mempunyai komitmen 

terhadapat merek tersebut, dan bermaksud meneruskan 

pembeliannya dimasa mendatang. Konsumen akan memberikan 

loyalitas dan kepercayaannya pada merek selama merek terebut 

sesuai dengan harapan konsumen, bertindak dalam cara-cara 

terentu dan menawarkan nilai-nilai tertentu. Dimensi loyalitas 

merek merupakan inti sekaligus tujuan dari nilai ekuitas merek 
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karena loyalitas konsumen akan berdamapak positif dalam strategis 

bisnis maupun pemasaran. 

Loyalitas konsumen terhadap merek dibagi menjadi empat 

tingkatan (The Official MIM Academy Coursebook:2010) yaitu : 

1. Switchers/price sensitive 

Pada tingkat ini, pelanggan tidak loyal kepada mereka atau 

belum memiliki brand equity yang kuat. Setiap merek 

dipersepsikan memberikan kepuasan yang hampir sama. 

Nama merek berperan kecil dalam pembelian mereka. Pada 

tingkatan ini. Pelanggan sensitif dengan penawaran yang 

lebih murah. 

2. Satisfied/habitual buyer 

Pada tingkat ini, pelanggan merasa puas terhadap produk 

atau setidaknya tidak merasa tidak puas terhadap produk 

perusahan. Pelanggan juga sensitive terhdap benefit baru 

yang ditawarkan kepada mereka. 

3. Satisfied buyer with switching cost 

Pada tingkat ini, pelanggan merasa puas terhadap produk. 

Mereka harus mengeluarkan biaya tertentu apabila ingin 

berpindah merek. Pada tingkat ini, pelanggan sensitif 

dengan benefit yang dapat melampaui biaya untuk beralih 

ke merek lain (switching cost). 
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4. Commited buyer 

Pada tingkat ini pelanggan memiliki rasa bangga 

menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan. Mereka 

merekomendasikan merek yang sama pada orang lain. Pada 

tingkatan ini merek produk memiliki brand equity yang 

kuat dimata pelanggan 

Keputusan konsumen untuk tetap loyal terhadap 

sebuah merek didasarkan atas berbagai pertimbangan, 

antara lain : 

1. Nilai (harga dan kualitas). Penggunaan suatu merek 

dalam waktu yang lama akan mengarahkan pada 

loyalitas, karena itu pihak perusahaan harus 

bertanggung jawab untuk menjaga dan mengkontrol 

kualitas dan harga. 

2. Citra (kepribadian dan reputasi merek). Kepribadian 

dan reputasi merek memperkuat loyalitas konsmumen 

terhadap sebuah merek. Produk yang memiliki citra 

baik akan menimbulkan loyalitas konsumen pada 

merek. 

3. Kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan 

produk akan menciptakan brand loyality. 

4. Pelayanan. Konsumen akan loyal terhadap merek yang 

memiliki kualitas layanan yang baik. 
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5. Garansi. Pemberian garasnsi dapat menunjukkan 

tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang 

menggunakan produk. 

6. Kepuasan. Kepuasan dapat diartikan sebagai 

perwujudan bersama dari semua faktor dari brand 

loyality: nilai, citra, kemudahan, layanan, dan garansi 

(The Official MIM Academy Coursebook:2010). 

Penciptaan ekuitas merek sebagai respon terhadap 

pemasaran sebuah merek mampu memberikan nilai bagi 

konsumen. Ekuitas merek dapat membantu konsumen menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi mengenai suatu produk atau 

jasa. Ekuitas merek mempengaruhi rasa percaya diri konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian, baik itu karena 

pengalaman masa lalu konsumsi produk atau jasa ataupun 

kedekatan merek dengan karakteristiknya. Ekuitas merek juga 

dapar memberian kesan baik terhdap kualitas dan asosiasi merek 

yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa. Respon konsumen muncul dari 

berbagai stimulus saat konsumsi media yang juga digunakan oleh 

merek. Salah satu media komunikasi pemsaran adalah media film. 

2.4  Film 

 Film merupakan salah satu medium komunikasi yang memiliki beberapa 

karakteristik medium lain seperti tulisan grafis, suara, gambar dan berbagai 

karakteristik lainnya. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan medium film 
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sebagai medium komunikasi dengan tingkat persuasif yang tinggi. Dick (1998:2) 

mendefinisikan film sebagai narasi yang dituturkan melalui suara dan gambar 

yang membangun klimaks serta mencapai puncak dalam resolusi (penyesuaian 

masalah). Definisi Dick ini memperlihatkan bahwa kekuatan film terletak pada 

narasi yang dituturkan melalui gambar dan suaranya. Sedangkan Himawan 

Pratista dalam bukunya Memahami Film menyatakan bahwa terdapat dua unsur 

utama yang saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk 

membentuk suatu film, yaitu unsur narasi dan unsur sinematik. Kedua unsur ini 

saling memperkuat dan melengkapi sehingga dianalogikan unsur naratif adalah 

bahan atau materi yang diolah sedangkan sinematik adalah cara atau gaya untuk 

mengolahnya (pratista, 2008:1). Film melalui unsur-unsur film tersebut mampu 

menggungah emosi audiens dengan cepat dan seketika. 

 Film dapat mengkomunikasikan informasi dan gagasan, mampu 

memperlihatkan tempat-tempat atau cara-cara berkehidupan, menawarkan cara 

memandang dan merasakan pengalaman yang melibatkan pikiran dan perasaan 

kita, membawa kita melalui pengalaman dan pertualangan yang digerakkan oleh 

sebuah narasi/penceritaan, serta menraik orang untuk menonton pengalaman baru 

dengan warna-warna yang lebih hidup (Bordwell,2008:2159). Lebih lanjut, 

Bordwell (2008:261-275) memaparkan beberapa fungsi film antara lain : 

1. Sebagai bentuk rekreasi dimana kehadiran film memainkan peran 

kunci tidak hanya untuk berita dan informasi, namun juga untuk 

menghibur dan membebaskan masyarakat dari tekanan-tekanan 

ekonomi 
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2. Sebagai sebuah pengaruh dimana film memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam membentuk perilaku, keteladanan, dan tampilan 

suatu masyarakat 

3. Sebagai pendidik dimana anak-anak dan orang dewasa dapat 

belajar lebih banyak melalui bentuk-bentuk pendidikan informal. 

Film memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah merek 

dalam tujuan menyampaikan pesan (fill, 1995:326; Belch dan Belch, 2009:442) 

antara lain: 

1. Mood penonton. Ketertarikan terhadap sebuah film akan 

memunculkan mood positif sehingga penyampaian pesan mudah 

diterima tanpa penolakan. 

2. Kualitas. Produksi pesan dalam film yang bermutu tinggi dapat 

merangasang seseorang untuk melakukan sesuatu. 

3. Segmentasi. Film memiliki kemampuan untuk menyasar target 

pasar secara tepat berdasarkan genre, tema/narasi, ataupun melalui 

popularitas aktor/aktris 

4. Potemsi kemunculan merek atau produk dalam sebuah film sangat 

besar dan mampu menghindari perilaku zapping dalam menonton. 

5. Frekuensi. Kemunculan merek atau produk sangat bergantung 

bagaimana produk disertakan dalam cerita/narasi di film. 

pegulangan kemunculan produk akan memberukan keuntungan 

sendiri. 
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6. Penerimaan penonton terhadap kemunculan produk sangat positif 

dan bahkan menganggap kemunculan produk dalam film 

merupakan hal yang normal. 

7. Brand Association. Ketika penonton melihat pemeran utama film 

mengunakan merek tertentu maka asosiasi merek akan 

mengarahkan kepada citra positif merek dan bahkan peningakatan 

penjualan. 

8. Brand Recall. Kemampuan film untuk mencuri perhatian telah 

membuat penonton mampu mengingat produk yang muncul dalam 

film. 

Dikutip dari Majalah Kinescope edisi September 2013, Film yang bagus 

setidaknya ada 3 kriteria yang harus ada didalam film. Pertama, sebuah film 

harus memiliki alur cerita yang kuat. Sebuah cerita yang baik adalah cerita yang 

mampu menghubungkan cerita film dan isi pesan di dalamnya dengan 

penontonnya secara emosional. Kedua, sebuah film yang baik harus mampu 

membangkitkan emosi para pernontonya. Dan yang ketiga yaitu teknik 

sinematografinya juga memainkan pesan yang sagat penting dalam proses 

pembuatan film secara visual (Hasreiza, 2013). 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebuah film secara umum memiliki 

dua unsur pembentuk utama yaitu  unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur 

naratif meliputi elemen (Pratista, 2008:1-2) antara lain : Tokoh, plot, konflik, 

ruang dan waktu. 
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a. Tokoh (character) 

Tokoh merupakan elemen penting dalam sebuah penceritaan yang 

mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu 

mampu menjalin sebuah cerita. Suban (2009:61-78) memberikan 

skema pembuatan tokoh yang meliputi dua sisi, yaitu : 

1. Dalam diri tokoh (inner character) adalah pengembangan 

karakter dalam aspek kepribadian diri, nilai-nilai kehidupan 

yang dianut, sikap sifat, perilaku dalam berkehidupan 

kebiasaan, kemampuan cara berbicara, pemilihan kosa kata, 

lafal dan tata bahasa dalam dialog, hingga kelemahan dalam 

diri misalnya seperti phobia. 

2. Luar diri tokoh (outer character) adalah pengembangan di luar 

diri karakter dalam aspek fisik seperti jenis kelamin, umur, 

tinggi/berat badan, warna rambut/kulit, penampilan fisik, 

kostum, suku, ras, agama dan aspek sosiologi seperti kelas 

sosial, pekerjaan, pendidikan, maupun keanggotaan dalam 

masyarakat.  

Pengkarakteran tokoh memegang peranan penting dalam jalannya 

penceritaan sehingga kehadiran tokoh mampu memberikan warna 

serta mendramatisir dalam adegan. Suban menggolongkan tokoh 

(2009:68) menjadi tiga, antara lain: 
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1. Tokoh utama 

Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian serta 

mempengaruhi jalan cerita. Karakter utama dapat berupa tokoh 

protagonist atau antagonis. 

2. Tokoh pendukung  

Tokoh pendukung adalah tokoh yang menciptakan situasi dan 

memberikan stimulus kemunculan friksi/konflik untuk tokoh 

utama. Selain itu, tokoh pendukung dapat memainkan peranan 

yang membantu tokoh utama. 

3. Tokoh figuran 

Tokoh figuran adalah karakter untuk mengisi dan melengkapi 

sebuah setting adegan. Tokoh figuran berfungsi untuk 

memperkuat adegan maupun latar, memberi variasi alur dalam 

narasi, dan memberi informasi misalnya sejumlah tokoh 

figuran yang berperan sebagai sekumpulan mahasiswa dapat 

memberikan informasi penunjuk ruang dan waktu.  

Penciptaan berbagai macam tokoh dapat menimbulkan bias 

kepribadian tokoh bahkan antar tokoh lain dalam cerita 

sehingga memunculkan kebingungan penonton. Oleh karena itu 

penguatan kepribadian tokoh dapat dilakukan sejumlah cara, 

antara lain: 

1. Pengulangan. Kepribadian tokoh ditampilkan berulang 

dalam berbagai adegan melalui tindakan. 
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2. Dialog. Penguatan kepribadian dapat dimunculkan melalui 

bentuk – bentuk dialog baik yang melibatkan tokoh secara 

langsung maupun dialog tokoh secara implisit ataupun 

eksplisit mengenai tokoh lain. 

3. Kostum dan penampilan fisik. Penggunaan kostum serta 

aksesoris maupun penampilan fisik dapat membantu 

penonton untuk terus mengingat kepribadian tokoh.  

b. Plot  

Plot merupakan bagian dari struktur narasi yang dibentuk oleh 

kode sinematografis atau tata bahasa. Plot berguna untuk 

menjelaskan bagaimana sebuah kejadian mempengaruhi kejadian 

yang lain. Suban mendefinisikan plot sebagai pola dasar dari 

kejadian-kejadian yang membangun aksi penting dalam sebuah 

narasi. Pola-pola ini dapat berupa pengenalan tokoh, kemunculan 

konflik, klimaks, serta penyelesaian. Namun urutan pola-pola 

tersebut bervariasi dan dapat disesuaikan dengan keinginan penulis 

skenario atau kebutuhan  untuk tujuan membangkitkan perasaan 

penonton. 

Pengurutan pola-pola dalam plot berdasarkan urutan 

kronologi cerita terdiri dari : 

1. Plot maju. Sebuah alur maju disusun secara berurutan dari a 

sampai d dan seterusnya sampai selesai. Konsep dari alur maju 

adalah mengawali dengan sebab dan diikuti dengan akibat. 
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2. Plot mundur. Sebuah alur disusun secara berurutan dai z, y, x, 

w dan seterusnya sampai selesai. Konsep dari alur mundur 

adalah memperlihatkan akibat dan diikuti oleh sebab. 

3. Plot campuran. Sebuah alur disusun demgan 

mengkombinasikan alur maju dan alur mundur 

c. Konflik 

Konflik adalah sepenggal momen yang krusial, kritis, mendesak 

serta membawa dampak pengaruh bagi karakter baik melalui 

konflik internal maupun konflik eksternal. Konflik bertujuan untuk 

mengarahkan alur untuk mencapai klimaks dan untuk 

membangkitkan emosi penonton. Oleh karena itu karakter utama 

yang berada dalam sebuah konflik harus mampu menyelesaikan 

permasalahan mereka sendiri melalui perjuangan, kekompakan, 

kebangkitan atau semangat demi mencapai tujuan tertentu. 

d. Ruang dan waktu 

Sebuah cerita membutuhkan ruang dan waktu sebagai latar cerita. 

Latar ini adalah tempat dimana para pelaku cerita bergerak dan 

beraktifitas. Sedangkan unsur sinematik adalah semua aspek teknis 

dalam produksi sebuah film. Dengan kata lain naratif adalah nyawa 

sebuah film maka unsur sinematik adalah tubuh fisiknya. Namun 

bukan berarti sinematik kalah penting dari naratif, karena unsur 

sinematik inilah yang membuat cerita menjadi sebuah karya audio 

visual berupa film (pratista, 2008:2) 
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Elemen-elemen tersebut antara lain : 

a. Mise-en-scene 

Mise-en-scene berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti 

“putting in the scene”, dimana objek diletakkan di depan kamera 

pada saat pengambilan suatu gambar dalam proses produksi 

sebuah film. Mise-en-scene digunakan untuk menciptakan impresi 

yang nyata dimana kekuatan ini mampu melebihi konsep-konsep 

normal dari sebuah realitas. 

Mise-en-scene memiliki empat aspek utama (pratista, 2008:61-

84) yakni : 

1) Latar atau setting  

Latar adalah seluruh latar bersama segala propertinya. 

Properti dalam hal ini adalah semua benda tidak bergerak 

seperti, perabot, pintu, jendela, kursi lampu dan sebagainya. 

Latar yang digunakan dalam sebuah film umumnya dibuat 

senyata mungkin dengan konteks ceritanya. Latar yang 

sempurna pada prinsipnya adalah latar yang otentik. Latar 

adalah salah satu hal utama yang sangat mendukung naratif 

filmnya. Tanpa latar cerita film tidak mungkin dapat berjalan. 

Fungsi utama latar adalah sebagai penunjuk ruang dan waktu 

untuk memberikan informasi yang kuat dalam dalam 

mendukung cerita. Selain itu latar juga bisa membantu 

membangun mood sesuai tuntunan cerita. 

2) Kostum dan dandanan 
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Kostum juga memegang peranan penting dalam adegan 

film. Kostum dapat menarik perhatian, memainkan motif 

penting, serta penunjuk yang membantu dalam narasi film 

seperti ruang dan waktu, status sosial atau kepribadian pelaku 

cerita. Sementara dandanan memiliki dua fungsi yaitu tata rias 

untuk penggambaran usia serta wajah usia serta wajah non 

manusia (monster, hantu, dsb) dan menonjolkan ekspresi 

mimik tokoh untuk memperkuat penceritaan. 

3) Pencahayaan 

Sebuah film tidak akan terwujud tanpa ada pencahayaan. 

Tata cahaya dalam film secara umum dapat dikategorikan 

menjadi tiga unsur: kualitas, sumber, warna. Ketiga unsur ini 

mempengaruhi tata cahaya dalam membentuk suasana serta 

membangun mood positif penonton. Selain itu pencahayaan 

dapat membantu menciptakan komposisi dari setiap adegan 

dan menuntun perhatian penonton ke beberapa objek dan 

pergerakan tokoh. 

4) Pergerakan dan penampilan 

Aspek ini memegang peranan penting dalam mise-en-scene 

karena tokoh merupakan pelaku cerita yang memotivasi naratif 

dan selalu bergerak dalam melakukan sebuah pengadeganan. 

Tokoh, melalui mise-en-scene, dapat mengekspresikan 

perasaan dan pemikiran serta menciptakan pola pergerakan 
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yang dinamis. Akting dalam film dibagi menjadi dua, yaitu 

secara visual dan audio. 

b. Sinematografi 

Elemen sinematografi secara umum terdiri dari tiga, yakni : 

1) Fotografis pengambilan gambar yang mencangkup 

teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan stok 

film. 

2) Bingakai pengambilan gambar dimana tidak hanya 

menjadi sebagai batas batas dalam gambar, namun 

juga dapat menentukan beberapa titik yang 

menguntungkan kedalam material bersama gambar. 

3) Durasi pengambilan gambar mencangkup lamanya 

sebuah objek diambil gambarnya untuk memberikan 

pemahaman penceritaan. 

 

 

c. Editing 

Editing diartikan sebagai koordinasi satu adegan dengan 

adegan lain. Editing terdiri dari dua pengertian; editing 

produksi (proses pemilihan gambar serta penyambungan 

gambar yang telah diambil) dan editing paska produksi 

(teknik-teknik yang digunakan untuk menggabungkan tiap 

gambar). Editing memberikan pilihan dan control melalui 

lima lingkup mendasar, yaitu : 
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1) Hubungan ritmis

2) Hubungan waktu

3) Hubungan jarak

4) Hubungan sifat

5) Hubungan tema

d. Suara

Suara yang dimaksud adalah segala bentuk audio yang 

muncul dalam film yakni, dialog, musik dan efek suara. Suara 

dalam film memiliki kontribusi penting melalui kekuatannya, 

antara lain berfungsi untuk membangkitkan perasaan, dapat 

membentuk ekspetasi terhadap pengadegan selanjutnya serta 

bagaimana penonton menerima atau memaknai gambar, 

mengarahkan perhatian penontok secara spesifik terhadap 

gambar, membangun atmosfer, ketegangan dan emosi 

penonton 

2.6 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang nantinya akan diteliti adalah kesan penonton 

tentang ekuitas merek di film pendek Axelerate. Menurut Aaker (dalam Tjiptono, 

2005), pada level konsumen (penonton) ekuitas merek dapat tercipta melalui 

empat dimensi antara lain : (a) Kesadaran merek, (b) Asosiasi merek, (c) Persepsi 

kualitas, (d) Loyalitas merek. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba 

menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana sebuah film pendek Axelerate 

nantinya akan meningkatkan kesan positif penonton mengenai ekuitas merek yang 
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diukur dari seberapa sering penonton melihat atau menyadari dimensi-dimensi 

terciptanya ekuitas merek yang terkandung pada unsur-unsur sinematografi dan 

narasi film pendek Axelerate. 

 


