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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan 

untuk memperkuat hipotesis yang dibuat oleh peneliti dimana penelitian 

terdahulu yang digunakan oleh peneliti tertuang dalam tabel 2.1 berikut ini :     

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Keterangan  Uraian  

1 Nama Penelitian dan Tahun Muchini Medyana  (2010) 

 
Variabel 

Kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas,  dan 

loyalitas merek 

 Metode Analisis Analisis uji t dua variabel bebas 

 
Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara ekuitas merek 

Indomie dengan Mie Sedap 

2 Nama Penelitian dan Tahun Aristo Surya (2009) 

 
Variabel 

Kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas,  dan 

loyalitas merek 

 Metode Analisis Analisis Diskriminan 

 

Hasil Penelitian 

 

Kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dari Nu 

Green Tea lebih besar dari pada merek Sosro Green. Dan 

terdapat hubungan antara kesadaran merek, asosiasi merek 

persepsi kualitas dengan loyalitas konsumen 

3 Nama Penelitian dan Tahun Ida Ayu Agung Makerti (2010)   

 Variabel Kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan 

loyalitas merek 

 Metode Analisis Analisis uji Diskriminan 

 Hasil Penelitian Ekuitas merek produk penyedap rasa Masako lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan merek penyedap rasa Royco. Ini 

berarti konsumen merek produk penyedap rasa Masako lebih 

merasa puas, lebih merasa rugi bila berganti merek (brand 

switching), lebih menghargai merek itu dan lebih merasa 

terikat kepada merek itu dibandingkan dengan konsumen 

penyedap rasa merek Royco. 
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Kesamaan penelitian ini terletak pada kesamaan tema dalam 

memandang konsep ekuitas merek sebagai suatu kumpulan aset menambah 

nilai dari suatu barang dan jasa bagi pelanggan dan bagi perusahaan serta 

menjadi acuan untuk meneliti beberapa komponen dari ekuitas merek pada 

keputusan pembagian elemen ekuitas mereknya. Pada penelitian ini, elemen 

ekuitaas merek terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek, kualitas merek, 

persepsi merek, dan loyalitas merek. Perbedaan yang terdapat dalam 

penelitian ini dengan terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian yang 

digunakan. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis Uji Beda T- 

test  sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis uji 

Diskriminan.  

 

B. Kajian Pustaka  

1. Merek  

Merek merupakan suatu nama, simbol, desain atau gabungan dari 

keempatnya yang mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual dan 

diharapkan akan membedakannya dari produk pesaing. Maka merek adalah 

produk atau jasa yang merek tersebut dengan beberapa cara produk atau jasa 

lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama  (Kotler & 

Keller, 2009).  

Merek sebenarnya merupakan janji pejual untuk secara konsisten 

memberikan keistemewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. 

Merek – merek terbaik memberikan nilai positif. Akan tetapi, merek lebih 
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dari sekedar simbol. Menurut Philip Kotler (2002) Merek dapat memiliki 

enam level pengertian :  

a. Atribut, yaitu merek meningkatkan pada atribut- atribut tertentu 

b. Manfaat, yaitu atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional 

dan emosional 

c. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen  

d. Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu 

e. Kepribadian, yaitu merek juga mencerminkan kepribadian tertentu 

f. Pemakai, yaitu merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan merek tersebut 

Sementara itu juga merek melaksanakan fungsi yang berharga bagi 

perusahaan :   

a. Merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk 

b.  Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi, 

dan 

c. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk 

fitur- fitur atau aspek unik produk. Nama merek dapat dilindungi melalui 

nama dagang terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak 

paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak 

milik. Menurut Philip Kotler (2002), merek memberikan beberapa 

manfaat bagi pejual : 

d. Merek memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri 

masalah 
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e. Nama merek dan tanda merek penjualan memberikan perlindungan 

hukum atas ciri- ciri produk yang unik 

f. Merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk menarik pelanggan 

yang setia dan menguntungkan. Kesetiaan merek memberikan penjual 

perlindungan dari persaingan serta pengendalian yang lebih besar dalam 

perencanaan program pemasarannya 

g. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar 

h. Merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan, memudahkan 

perusahaan meluncurkan merek- merek yang mudah diterima oleh para 

distributor dan pelanggan 

2. Ekuitas merek 

Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada 

produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen 

berfikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga 

harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. 

Ekuitas merek memiliki pendekatan yang berbasis pelanggan yang 

memandang ekuitas merek dari perspektif konsumen baik dari perorangan 

atau sekelompok. Ekuitas merek berbasis pelangggan adalah pengaruh 

diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atau respon konsumen terhadap 

pemasaran merek tersebut (Kotler & Keller ; 2009). Ada tiga bahan kunci 

ekuitas merek berbasis pelanggan yaitu :  

a. Ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada 

perbedaan maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu 
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komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan 

timbul dalam hal harga. 

b. Perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek 

(brand knowledge) terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, 

pengalaman, keyakinan, dan lain- lain yang berhubungan dengan merek. 

Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, 

menyenangkan, dan unik bagi pelanggan.  

c. Ketiga, respon differensial dari konsumen yang membentuk ekuitas 

merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang 

berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek.  

Pengukuran ekuitas merek sangat diperlukan untuk menyusun langkah 

strategis dalam meningkatkan eksistensi merek, karena kekuatan merek 

terletak dalam pemikiran konsumen dan cara merek mengubah respon 

konsumen terhadap pemasaran, ada dua pendekatan dasar untuk mengukur 

ekuitas merek yaitu, pendekatan tidak langsung ini menilai sumber ekuitas 

merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur 

pengetahuan merek kepada konsumen. Sedangkan pendekatan langsung 

menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respons konsumen pada 

berbagai aspek pemasaran (Kotler & Keller ; 2009). 

Menurut Philip Kotler (2005) ekuitas merek yang tinggi memberikan 

kekuatan dan sejumlah keuntungan kompetitif  tersebut yaitu : 
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a. Nilai kepada perusahaan : 

1. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena 

kesadaran dan kesetianan merek konsumen yang tinggi 

2. Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi 

dengan distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan 

mereka untuk menjual merek tersebut 

3. Perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dari pada 

pesaingnnya karena mereka tersebut memiliki mutu yang diyakini 

lebih tinggi 

4. Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek karena 

merek tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi 

5. Merek itu melindungi perusahaan dari persaingan harga yang ketat 

b. Nilai kepada pelanggan  : 

1. Pelanggan akan mengganti merek, tertutama untuk alasan harga. Tidak 

ada kesetiaan terhadap merek.  

2. Pelanggan puas. Artinya tidak ada alasan untuk berganti merek lain. 

3. Pelanggan puas dan meraa rugi ketika berganti merek 

4. Pelanggan yang terikat pada satu merek tersebut. 

Peran ekuitas merek merupakan aset yang dapat memberikan nilai 

tersendiri dimata pelanggannya. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa 

kepercayaan diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas 

dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, assosiasi 

dengan berbagai katakteristik merek. 
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Mengelola ekuitas merek artinya sebuah nama merek perlu dikelola 

dengan cermat agar ekuitas merek tidak mengalami penyusutan. Hal ini 

membutuhkan pemeliharaan atau mengkatkan kesadaran merek, kualitas dan 

fungsi yang diyakini dari merek itu, serta asosiasi merek yang positif. 

Sejumlah pengamat bahwa umur merek melebihi produk atau fasilitas tertentu 

dari perusahaan. Mereka melihat merek sebagai aset perusahaan yang paling 

bertahan lama. Namun, setiap merek yang kuat sebenarnya menggambarkan 

sekelompok konsumen yang loyal. Ekuitas merek merupakan penyumbang 

terbesar bagi ekuitas konsumen. Fokus perencanaan pemasaran yang tepat 

adalah untuk memperpanjang nilai sepanjang hidup konsumen, dengan 

manajemen merek sebagai alat pemasaran utama.  

Menurut Aaker dalam Susanto dan Wijarnako (2004:127), ekuitas 

merek dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu : 

1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kemampuan calon pembeli (potential buyer) untuk mengenali 

(recognize) atau menyebutkan kembali (recall) suatu merek merupakan 

bagian dari suatu kategori produk tertentu. Kesadaran merek merupakan 

komponen ekuitas merek yang sangat penting. Pada umumnya konsumen 

cenderung membeli produk dengan merek yang sudah dikenalnya atas 

dasar beberapa pertimbangan antara lain kenyamanan, keamanan, dan 

kualitas. Menurut Aaker (1997) pengukuran kesadaran merek didasarkan 

pada beberapa pengertian dari kesadaran merek yang mencakup, 

Unaware of brand (tidak menyadari merek), Brand recognition 
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(pengenalan merek), Brand call (pengingat kembali merek), Top of mind 

(puncak pikiran). Tingkat penjelasan kesadaran merek yaitu :  

a. Unaware of brand. Tingkatan yang paling rendah dalam pengukuran 

kesadaran merek. Dalam hal ini, konsumen sama sekali tidak 

menyadari akan suatu merek dari kelompok produk.  

b. Brand recognition. Pengenalan kesadaran merek responden di mana 

kesadarannya diukur dengan diberikan bantuan.  

c. Brand call. Yaitu mencerminkan merek- merek apa yang diingat 

responden setelah menyebutkan merek yang pertama kali diingat.  

d. Top of mind.  Menggambarkan merek yang pertama kali yang diingat 

oleh responden atau disebut ketika yang bersangkutan ditanya 

tentang suatu kategori produk.  

2. Asosiasi Merek (Brand Asociation) 

Asosiasi merek adalah pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan 

tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut 

produk, geografis, harga, pesaing, artis dan lain- lain. Untuk menciptakan 

asosiasi merek yang bernilai positif Aaker (1997) dan Humdiana (2005 : 

48) mengemukakan ada 11 tipe asosiasi, yaitu : 

1. Atribut Produk. Yang paling banyak digunakan dalam strategi 

positioning adalah mengasosiasikan suatu obyek dengan salah satu 

atau beberapa atribut atau karakteristik produk yang bermakna dan 

saling mendukung, sehingga asosiasi bisa secara langsung 

diterjemahkan dalam alasan untuk pembelian suatu produk. 
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2. Atribut Terwujud. Penggunaan atribut tak berwujud, seperti kualitas 

keseluruhan, kepemimpinan, teknologi, inovasi, atau kesehatan ada 

kalanya bisa lebih bertahan. Tetapi pengembangan asosiasi ini bisa 

berbahaya dan memungkinkan mendapatkan suatu tingkat asosiasi 

produk yang berada diluar kontrol perusahaan 

3. Manfaat bagi Pelanggan. Biasanya terdapat hubungan antara atribut 

produk dan manfaat bagi pelanggan. Terdapat dua manfaat bagi 

pelanggan yaitu :  

a) Manfaat rasional, adalah manfaat yang berkaitan erat dengan 

suatu atribut dan bisa menjadi bagian dari proses pengambilan 

keputusan yang rasional.  

b) Manfaat psikologis merupakan konsekuensi ekstrim dalam 

pembentukan sikap adalah manfaat yang berkaitan dengan 

perasaan yang timbul ketika membeli atau menggunakan merek 

tersebut 

4. Harga Relatif. Evaluasi terhadap suatu merek di sebagian kelas 

produk ini akan diawali dengan penentuan posisi merek tersebut 

dalam satu atau dua tingkat harga. 

5. Penggunaan / Aplikasi. Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan 

merek tersebut dengan suatu penggunaan atau aplikasi tertentu.  

6. Pengguna / Pelanggan. Pendekatan ini adalah dengan 

mengasosiasikan sebuah merek dengan sebuah tipe pengguna atau 

pelanggan dari produk tersebut.  
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7. Orang terkenal / biasa. Mengkaitkan orang terkenal atau artis dengan 

sebuah merek dapat mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh 

orang terkenal ke merek tersebut. 

8. Gaya hidup / kepribadian. Sebuah merek yang bisa dipahami oleh 

para pelanggan dengan aneka kepribadian dan karakteristik gaya 

hidup yang hampir sama 

9. Kelas Produk. Beberapa produk perlu membuat keputusan 

positioning yang menentukan dan melibatkan asosiasi-asosiasi kelas 

produk. 

10. Kompetitor. Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai atau 

bahkan mengungguli. 

11. Negara / wilayah geografis. Sebuah negara bisa menjadi simbol yang 

kuat, asalkan negara itu mempunyai hubungan yang erat dengan 

produk, bahan, dan kemampuan.  

3. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenan dengan apa 

yang diharapkan oleh pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

keseluruhan dari suatu produk/jasa dapat menentukan nilai dari produk 

atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung ke merek. Karena 

persepsi kualitas merupakan persepsi dari pelanggan maka persepsi 

kualitas tidak dapat ditentukan secara obyektif.  
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Jika persepsi kualitas pelanggan negatif, maka produk tidak akan 

disukai dan tidak akan bertahan lama dipasaran. Sebaliknya, jika persepsi 

kualitas pelanggan positif, maka produknya disukai. Dan persepsi pelanggan 

akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan, karena setiap pelanggan 

memiliki kepentingan yang berbeda- beda terhadap suatu produk atau jasa. 

Sebab dalam membahas persepsi kualitas berarti akan membahas keterlibatan 

dan kepentingan pelanggan. Pelanggan mempersepsikan kualitas produk 

berdasarkan elemen- elemen sebagai berikut : 

1. Kinerja  

Melibatkan berbagai karakteristik operational utama, misalnya 

karakteristik operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, sistem 

kemudi, serta kenyamanan. Karena faktor kepentingan pelanggan 

berbeda satu sama lain, sering kali pelanggan mempunyai sikap yang 

beebeda dalam menilai atribut-atribut kinerja ini.  

2. Pelayanan  

Mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk 

tersebut. Misalnya mobil merek tertentu menyediakan pelayanan 

kerusakan atau service mobil 24 jam di seluruh dunia. 

3. Ketahanan  

Mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut. Misalkan 

televisi merek tertentu yang memposisikan dirinya sebagai televisi 

tahan lama walau telah berumur 6 tahun tetapi masih berfungsi 

dengan baik.  
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4. Keandalan  

Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari suatu 

pembelian ke pembelian berikutnya.  

5. Karakteristik produk  

Bagian-bagian tambahan dari produk (fitur), seperti adanya wifi pada 

telepon genggam. Penambahan ini biasanya digunakan sebagai 

pembeda yang penting ketika dua merek produk terliahat hampir 

sama.  

6. Kesesuaian dengan spesifikasi 

Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur (tidak 

ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan 

dan teruji.  

7. Hasil  

Mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan enam 

dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan 

“hasil akhir” produk yang baik maka kemungkinan produk tersebut 

tidak akan mempunyai atribut kualitas lain yang penting. 

4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Loyalitas merek adalah tingkat keterikatan konsumen dengan suatu 

merek produk. Konsumen yang adalah responden yang telah 

mengkonsumsi suatu merek. Loyalitas merek ini akan mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan 

beralih ke merek produk yang lain, terutama jika merek tersebut di dapati 
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adanya perubahan, baik menyangkut harga atau atribut lain. Menurut 

Aaker (1997) Loyalitas memilki tingkat ketertarikan pelanggan terhadap 

suatu merek dapat terbagi ke dalam empat tingkat, antara lain :  

1. Switchers/price sensitive (berpindah- pindah). Konsumen yang suka 

berganti merek yaitu konsumen lebih selektif terhadap harga dalam 

melakukan pembelian dan merek memegang peranan yang kecil. 

2. Habitual buyer (pembeli yang bersifat kebiasaan). Pembeli yang 

berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai 

pembeli yang puas dengan merek produk merek yang 

dikonsumsinya. Pembeli ini memebeli suatu merek didasarkan atas 

kebiasaan mereka selama ini. 

3. Satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan). 

Pelanggan merasa puas terhadap produk. Mereka harus 

mengeluarkan biaya tertentu apabila ingin berpindah merek. 

Pelanggan sensitif benefit yang dapat melampaui biaya untuk beralih 

ke merek lain (switching cost). 

4. Committed buyer (pembeli yang komit). Komitmen pelanggan yang 

setia dan mereka mempunyai suatu kebanggaan dalam menemukan 

atau menjadi pengguna dari suatu merek. Merek tersebut sangat 

penting bagi mereka, baik dari segi fungsi maupun sebagai suatu 

ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. Rasa percaya mereka 

mendorong mereka merekomendasikan merek tersebut kepada orang 

lain. 
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Loyality merek  dapat diukur dengan menggunakan metode- metode 

berikut :   

1. Repurchase Rates ( tingkat pembelian ulang), yaitu tingkat 

prosentase pelanggan yang membeli merek sama pada kesempatan 

membeli jenis produk tersebut.  

2. Percent of Purchases ( persentase dari pembelian), yaitu tingkat 

presentase pelanggan untuk setiap merek yang dibeli dari beberapa 

pembelian terakhir. 

3. Number of Brand Purchased ( jumlah merek yang dibeli), yaitu 

tingkat presentase pelanggan dari suatu produk untuk hanya membeli 

satu merek dan seterusnya.  

5. Asset-aset merek lainnya(Other proprietary brand assets) 

Unsur-unsur brand equity diluar other pro- prietary asset dikenal 

dengan unsur-unsur utama dari brand equity. Elemen brand equity yang 

kelima (other proprietary asset) akan secara langsung  dipengaruhi oleh 

kualitas dari keempat unsur utama tersebut. Other proprietary brand 

assets adalah hal- hal lain yang tidak termasuk dalam kategori diatas 

tetapi turut membangun brand equity. Other proprietary brand assets 

memiliki bagian- bagian tertentu yang dapat memberikan nilai kepada 

pelanggan dan perusahaan yaitu :  

1. Keunggulan bersaing. Yaitu dapat menjadi aset atas suatu merek. 

Semakin kuat keunggulan bersaing suatu merek, maka brand equity 

dapat meningkat karena pasar akan mengapresiasi positif terhadap 

keunggulan tersebut 
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2. Paten. Dari suatu produk dapat dijadikan aset perusahaan karena 

dapat menunjukan kualitas dan kredibilitas produk sehingga brand 

equity akan tinggi. 

3. Merek dagang. Menunjukan bahwa merek suatu produk memiliki 

nilai jual yang tinggi sehingga brand equity produk bisa tinggi. 

3. Strategi Penetapan Merek 

Strategi penetepan merek (branding strategy) adalah memberikan 

kekuatan merek kepada produk dan jasa yang begitu besar sehingga hampir 

tidak ada barang yang tidak diberi merek. Penetapan merek menciptakan 

struktur mental yang membantu konsumen untuk mengatur pengetahuan 

mereka tentang produk dan jasa dengan cara yang menjelaskan pengambilan 

keputusan mereka dan, dalam prosesnya, memberikan nilai bagi perusahaan 

Jadi memutuskan dengan cara menetapkan merek pada produk baru 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Menurut Kotler & 

Keller (2002) mengatakan stratetegi penetapan merek memiliki :  

1. Perluasan lini. Perluasan lini jika perusahaan memperkenalkan unik 

produk tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek sama, 

biasanya dengan tampilan baru 

2. Perluasan merek. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk 

menggunakan merek yang sudah ada untuk meluncurkan suatu produk 

dalam kategori baru. 

3. Multi merek. Perusahaan sering memperkenalkan merek tambahan dalam 

kategori produk yang sama.  
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4. Merek baru. Ketika perusahaan meluncurkan produk dalam suatu 

kategori baru, perusahaan mungkin menemukan bahwa tidak satu pun 

merek yang dimilikinya yang tepat untuk produk tersebut 

5. Merek bersama. Fenomena yang meningkat adalah munculnya merek 

bersama yaitu dua atau lebih merek yang dikenal dan dikombinasikan 

dalam satu tawaran.  

 

C. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Gambaran penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai perbandingan 

ekuitas merek Sarimi dengan Supermi. Adapun model kerangka pikir dari 

penelitian ini yang tertuang pada gambar 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.1 Kerangka Piki 

1. Kesadaran merek  

2. Asosiasi merek  

3. Persepsi merek 

4. Loyalitas merek  

5. Asset-aset merek lainnya 

Ekuitas Merek Sarimi Ekuitas Merek Supermi 

Uji Perbandingan  

Hasil Perbandingan  

1. Kesadaran merek  

2. Asosiasi merek  

3. Persepsi merek 

4. Loyalitas merek  

5. Asset-aset merek lainnya 
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Dari gambar 2.1 ekuitas merek Sarimi dibandingkan dengan Supermi, 

apakah ada perbedaan antara ekuitas merek Sarimi dengan Supermi bagi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam membandingkan 

merek mana yang akan dipilih, konsumen akan mempertimbangkan beberapa 

elemen berikut yaitu : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

ekuitas merek Sarimi dan Supermi pada  kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, loyalitas merek, dan asset – asset merek lain 


