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Bab Dua 

Brand Salience dalam Teori 
 

 

Dalam bagian ini akan dikemukakan tinjauan pustaka yang 
membahas masalah penelitian, yaitu konsep merek, brand equity, 
consumer-based brand equity serta kaitan aktivitas promosi harga, 
promosi premium dan periklanan dengan pembentukan brand salience. 
Bagian ini berisi juga proposisi-proposisi dan model konseptual pene-
litian yang diajukan guna untuk diuji melalui penelitian empirik. 

 
Merek dan Brand Equity 
a.   Merek 

Merek adalah sebuah nama, tanda, simbol, rancangan ataupun 
kombinasi dari kesemuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
barang atau jasa  di antara para penjual produk dan membedakannya 
dengan para pesaing (Tuominen, 2009; Cleland, 2000; Aaker, 2001). 
Merek adalah produk plus dan berhak meminta konsumen untuk 
memberikan pengorbanan ekstra (Dewi, 2009). Dikatakan oleh Olins 
(2003) bahwa pada jaman dahulu merek hanya diperuntukkan bagi 
beberapa produk rumah tangga sederhana seperti sabun, teh, sabun 
bubuk untuk mencuci, semir sepatu, dan beberapa produk umum lain, 
yang selalu cepat habis digunakan dan dibeli ulang. Saat itu merek 
hanyalah merupakan sebuah simbol konsistensi. Namun pada saat ini 
merek menjadi sesuatu yang penting di dunia ini, tidak hanya mewa-



Pendekatan Baru dalam Membangun Brand Salience: Analisis Moderator 

 
30 

kili citra tentang merek tersebut, namun juga mewakili citra sebagai 
konsumen. Tanpa sebuah merek, sebuah produk hanya menjadi 
komoditas.  

Merek tumbuh menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Nilai sebuah 
merek digunakan sebagai komponen penting dalam proses merger dan 
akuisisi perusahaan (Zimmermann, 2008; Kohli, 2001; Rao, 2004). 
Lebih jauh diungkapkan oleh Temporal (2002) bahwa seluruh dunia 
saat ini menjadi sadar terhadap merek. Dikatakannya bahwa penelitian 
menyatakan bahwa anak-anak menjadi sadar merek sejak mereka 
berusia empat tahun. Sebuah merek juga merupakan elemen utama 
dalam memperkuat ketahanan produk dalam menghadapi persaingan 
(Seungho, 2006), dan merek ini membangun citra tentang karakteristik 
produk dalam lingkungan yang berbeda. 

Martin (2007) menyatakan bahwa sebuah nama merek di antara 
kekayaan lain milik perusahaan adalah yang paling penting dan berusia 
lama. Para manajer pemasaran selalu mencari cara untuk meningkat-
kan nilai dari suatu merek dengan berusaha meningkatkan pengaruh 
dari nilai merek tersebut melalui program pengembangan merek. 
Beberapa peneliti mengatakan bahwa sebuah merek mewakili fungsi 
visual dan verbal dari sebuah pelayanan yang diberikan sebuah peru-
sahaan, dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa strategi 
perusahaan dalam membangun sebuah merek yang kuat adalah tentang 
bagaimana meletakkan informasi dari kumpulan konsumen (Stern, 
2006). Mengembangkan merek yang kuat adalah tujuan utama pema-
saran yang sangat berharga dan menjadi sebuah bagian penting dari 
strategi bisnis perusahaan (Kay, 2006). Kekayaan perusahaan berupa 
merek adalah kekayaan yang sangat sulit dan mahal untuk dikem-
bangkan, dipertahankan dan disesuaikan (Aaker, 2004). 

David Aaker yang dikenal sebagai ”guru merek” mengatakan 
bahwa membangun sebuah merek harus dengan sebuah kepribadian 
(Aaker, 1997), disertai pengaturan merek secara efektif, dan selalu 
menjaga agar merek selalu sehat dan kuat. Dengan adanya pengalaman 
para pembeli dan berkembangnya teknik pemasaran, de Chernatony  
(1993) telah mengidentifikasi dua belas elemen utama merek, yaitu:  
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(1) Instrumen hukum (2) Logo (3) Perusahaan (4) Perangkat 
stenografi (5) Perangkat mengurangi resiko (6) Sistem iden-
tifikasi (7) Imaji dalam benak konsumen (8) Sistem nilai (9) Per-
sonalitas (10) Hubungan (11) Penambahan nilai dan (12) Pe-
ngembangan entitas. 
 
Dalam pemasaran pelanggan, merek seringkali menyediakan titik 

pembeda utama dengan merek pesaing. Untuk itu sangatlah penting 
dalam manajemen merek harus didekati dengan cara-cara strategik 
(Wood, 2000), sehingga disarankan juga agar manajemen merek harus-
lah stratejik dan holistik demi kelangsungan hidup merek. 

Lebih jauh diungkapkan oleh Olins (2003) bahwa merek meru-
pakan sebuah simbol konsistensi, merupakan juga manifestasi yang 
jelas dan unik dari sebuah waktu. Hal ini dikarenakan dalam pasar 
yang bersaing ketat, di mana kadang pilihan rasional menjadi sesuatu 
yang tidak mungkin, maka merek mewakili kejelasan, jaminan, konsis-
tensi, status, keanggotaan, dan apapun yang membantu seseorang 
dalam mendefinisikan dirinya sendiri. Jadi merek mewakili sebuah 
identitas. Chernatony (2001) menegaskan pentingnya sebuah merek 
dengan mengutip kata-kata John Stuart, yang merupakan mantan 
komisaris dari grup perusahaan Quaker Oats, bahwa “If this business 
were to be split up, I would be glad to take the brands, trademarks and 
goodwill and you could have all the bricks and mortar and I would fare 
better than you.”  
 
b.  Brand Equity 

Dasar pemikiran brand equity adalah kekuatan sebuah merek 
yang tergantung terhadap pemahaman konsumen dan apa yang mereka 
telah alami dan pelajari dari merek tersebut (Keller, 2003). Konsep 
brand equity mulai secara luas digunakan oleh para praktisi pemasaran 
di tahun 1980 an, dan lebih dipopulerkan oleh Aaker (1996). Ia mem-
bagi Brand equity dalam empat dimensi tradisional, yaitu persepsi 
kualitas, kesetiaan merek, kesadaran merek dan asosiasi merek. Masih 
menurut Keller (2003), sebuah produk yang memiliki brand equity 
positif dapat memperoleh tujuh keunggulan dari sisi konsumen, yaitu: 
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1. Dirasakan berbeda dan menghasilkan interpretasi yang 
berbeda pula atas keunggulan produk; 

2. Mendapatkan kesetiaan yang besar dan tidak terlalu mera-
sakan dampak besar atas aktivitas pemasaran para pesaing; 

3. Memperoleh keuntungan yang besar dan didapat tanggapan 
positif saat menaikkan harga produk, sebaliknya didapat 
tanggapan negatif saat menurunkan harga; 

4. Memperoleh dukungan dan kerjasama yang besar dari para 
konsumen yang setia; 

5. Meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran; 
6. Mendapat keuntungan besar saat memberikan lisensi 

produk; 
7. Mendukung pengembangan merek. 
 
Brand equity menjadi masalah penelitian penting dalam kurun 

waktu 20 tahun terakhir ini dan dilanjutkan menjadi sebuah bagian 
terpenting dari divisi pemasaran khususnya untuk perusahaan-
perusahaan swasta (Smith, 2007). Dikatakan oleh Wood (2000) bahwa 
usaha untuk mendefinisikan keterhubungan antara pelanggan dan 
merek lah yang menciptakan brand equity. Konsep brand equity cukup 
lama diperdebatkan dalam berbagai literatur tentang akuntansi dan 
pemasaran, dan telah digarisbawahi akan pentingnya memiliki fokus 
jangka panjang dalam manajemen merek. Keberadaan brand equity 
menjadi sesuatu yang penting dalam perancangan dan pengembangan 
sebuah perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa, bahkan 
sebuah merek yang memiliki brand equity tinggi akan menerima harga 
yang cukup tinggi saat perusahaan menyatakan dirinya bangkrut 
(Smith, 2007). Tuominen (2009) mengatakan bahwa ada tiga alternatif 
cara untuk mendapatkan brand equity, yaitu: (1) membangun brand 
equity, (2) meminjam brand equity, dan (3) membeli brand equity. 
Brand equity dapat menciptakan keuntungan dan manfaat bagi perusa-
haan, perdagangan dan bagi konsumen. 

Tantangan bagi sebuah merek adalah mengembangkan ukuran-
ukuran yang terpercaya dari sebuah kekuatan merek agar dapat 
diterapkan pada lintas pasar dan produk. Kekuatan merek ini dapat 
diukur dengan membandingkan sepuluh dimensi brand equity (the 
brand equity ten) yang merupakan pengembangan dari 4 parameter 
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utama brand equity, yaitu kesetiaan, persepsi kualitas, asosiasi dan 
kesadaran (Aaker, 1996). Parameter yang dikembangkan untuk meng-
ukur brand equity ten adalah juga parameter-parameter pemasaran, 
meliputi parameter kualitas merek, kepemimpinan, kepuasan/kesetia-
an, nilai persepsi, personalitas merek, asosiasi organisasi, kesadaran 
merek, pangsa pasar, harga pasar/jangkauan distribusi. Menurut Dewi 
(2009), parameter pemasaran ini juga dapat menunjukkan produk-
tivitas aktivitas pemasaran yang terukur. Brand equity sangat dipenga-
ruhi oleh aktivitas pemasaran.  

Aaker (1996) mengembangkan teori tentang dimensi brand 
equity menjadi brand equity ten, agar evaluasi tentang brand equity 
lintas produk dan pasar menjadi lebih efektif. Adapun dimensi yang 
digunakan dalam brand equity ten adalah:  

• Harga premium, di mana konsumen mau membayar harga 
lebih mahal untuk sebuah produk dibanding produk kom-
petitor lain; 

• Kepuasan/kesetiaan, di mana konsumen akan merasakan puas 
atau tidak puas, suka atau tidak suka terhadap sebuah produk 
atas dasar pengalaman pemakaian. Kepuasan terutama dirasa-
kan kuat pada industri jasa, seperti perusahaan persewaan 
mobil, hotel, atau bank, di mana kesetiaan lebih diakibatkan 
akumulasi pengalaman memakai produk; 

• Persepsi kualitas, di mana konsumen dapat membandingkan 
antara kualitas produk yang berkategori kualitas bagus, kua-
litas rata-rata ataupun berkualitas buruk. Dapat dibandingkan 
juga produk yang berkualitas konsisten ataupun tidak kon-
sisten; 

• Kepemimpinan/popularitas, kepemimpinan produk di pasar 
dapat dengan membandingkan produk pemimpin pasar 
dengan produk yang bukan pemimpin pasar. Dilihat juga 
pertumbuhan popularitas produk tersebut, di samping tingkat 
inovasi berupa selalu lebih maju dibanding perusahaan 
kompetitor; 

• Persepsi nilai, didapatkan apabila sebuah merek mampu 
memberikan nilai yang bagus atas sejumlah uang dibayarkan 
untuk mendapatkan produk tersebut; 

• Kepribadian merek, didapatkan apabila sebuah merek memi-
liki sebuah kepribadian dan menarik. Tidak semua merek 
memiliki kepribadian merek; 
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• Asosiasi organisasi, didapat dengan mempertimbangkan orga-
nisasi yang ada di belakang merek tersebut, meliputi orang-
nya, nilai dan programnya; 

• Kesadaran merek, merefleksikan pemikiran konsumen, meli-
puti pengenalan akan produk, produk apa yang akan dipilih 
dan merek apa yang pertama kali diingat; 

• Pangsa pasar, kekuatan sebuah merek juga ditentukan dari 
besarnya pangsa pasar yang diperoleh. Apabila sebuah merek 
cukup lekat dalam ingatan konsumen, semestinya merek 
produk tersebut memiliki pangsa pasar yang meningkat; 

• Harga pasar dan cakupan distribusi, pangsa pasar dapat menu-
run apabila perusahaan sering mengadakan penurunan harga 
ataupun potongan harga. Lingkup distribusi meliputi prosen-
tase berapa gerai yang menjual produk dengan merek tersebut, 
dan prosentase konsumen yang mempunyai akses ke toko 
yang menjual produk tersebut. 

 
c.   Mengukur Brand Equity 

Ada ukuran yang paling efektif dalam mengevaluasi dan melacak 
brand equity lintas produk dan pasar, Aaker (1996) memberikan empat 
kriteria sebagai petunjuk, yaitu: 

 Pengukuran harus merefleksikan konstruksi dari yang diukur 
yaitu brand equity. Konsep dan struktur brand equity harus 
dapat mengembangkan pengukuran. Pengukuran juga harus 
dapat merefleksikan nilai aset dari merek dan fokus pada ke-
unggulan berkelanjutan yang tidak mudah ditiru para pesaing; 

 Pengukuran harus merefleksikan konstruksi yang benar-benar 
diarahkan oleh pasar karena pengukuran ini berkaitan dengan 
masa depan dari penjualan dan keuntungan; 

 Pengukuran yang dipilih harus sensitif. Pada saat brand equity 
berubah, seharusnya pengukuran dapat mendeteksi perubah-
an tersebut; 

 Pengukuran harus dapat diterapkan lintas merek, kategori 
produk dan pasar. 

 
Menurut Keller (2003) cara utama untuk mengukur hasil dan 

manfaat brand equity adalah dengan metode komparatif. Metode 
komparatif ini meliputi eksperimen untuk menguji sikap dan perilaku 
konsumen terhadap sebuah merek untuk secara langsung memper-
kirakan manfaat dari naiknya kesadaran yang tinggi dan positifnya 
citra merek.  
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Masih menurut Keller, ada dua tipe metode komparatif. Pen-
dekatan merek berdasar komparatif menggunakan percobaan, di mana 
satu kelompok konsumen menanggapi program pemasaran atau aktivi-
tas pemasaran yang ditujukan terhadap sasaran merek dan kelompok 
lain menanggapi aktivitas pemasaran yang sama yang ditujukan terha-
dap merek pesaing atau dengan merek fiktif. Membandingkan tanggap-
an dari dua kelompok dapat menghasilkan pandangan yang bermanfaat 
atas kekuatan sebuah merek. Tanggapan konsumen mungkin saja ber-
dasar kepercayaan, sikap, tujuan, niat, perilaku sesungguhnya ataupun 
perasaannya. Contoh klasik dari pendekatan merek berdasar kompara-
tif adalah riset ‘uji coba buta,’ di mana konsumen menguji atau meng-
gunakan sebuah produk dengan atau tanpa identifikasi merek. Pende-
katan ini juga berguna dalam menentukan manfaat brand equity dalam 
hubungannya dengan keuntungan dan harga premium. 

Pendekatan pemasaran berdasar komparatif menggunakan perco-
baan di mana konsumen menanggapi perubahan dalam program pema-
saran atau aktivitas pemasaran terhadap sasaran merek atau merek 
pesaing. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. 
Konsumen menanggapi strategi yang berbeda dalam hal periklanan 
atau perencanaan media melalui uji coba pasar secara berulang-ulang.  
 
d.  Aktivitas Pemasaran Berkaitan dengan Pembentukan Brand Equity 

Kegiatan pemasaran dapat meningkatkan atau menurunkan 
brand equity. Aktivitas pemasaran bahkan dapat mengendalikan dan 
mengatur kekuatan brand equity (Yoo, 2000; Aaker, 2001; Ali, 2008). 
Brand equity dapat menyediakan fungsi yang strategis dan berguna 
sebagai panduan bagi pengambil keputusan pemasaran. Hal ini sangat 
diperlukan bagi para pemasar untuk memahami sumber-sumber brand 
equity, bagaimana hal ini dapat sangat memengaruhi hidup perusahaan 
(Keller, 2003; Anselmsson, 2006).  

Untuk menciptakan dan membentuk sebuah merek tidak cukup 
hanya memperkenalkan produk atau jasa tersebut lewat iklan, atau 
hanya menonjolkan logo dan identitas perusahaan, namun harus dila-
kukan aktivitas pemasaran secara keseluruhan yang dapat membedakan 
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produk atau jasa tersebut dari para pesaing dan menciptakan nilai 
dalam benak konsumen (Glowa, 2002). 

Para manajer pemasaran harus didorong untuk berani melakukan 
terobosan aktivitas pemasaran jangka pendek apabila dirasakan akan 
menghasilkan keuntungan jangka pendek selama hal ini diyakini tidak 
akan melemahkan brand equity perusahaan (Styles, 2003). Para tenaga 
pemasaran seharusnya melakukan aktivitas pemasaran yang berfokus 
pada peningkatan efisensi produksi, penerapan harga yang kompetitif 
dan peningkatan kualitas produk yang pada akhirnya dapat mengem-
bangkan sebuah keunggulan dalam persaingan usaha (Beverland, 
2001).  

Perspektif lain tentang dimensi brand equity seringkali dilihat 
dari sudut pandang organisasi pemasaran dan berfokus pada nilai aset 
sebuah merek di pasar umum (Washburn, 2002). Sebuah aktivitas 
pemasaran berupa publisitas negatif juga sangat berdampak buruk pada 
brand equity perusahaan, karena akan mengurangi kekuatan dan nilai 
sebuah merek (Pullig, 2006). Dengan memperkuat dimensi dari brand 
equity, maka dapat menghasilkan juga brand equity. Untuk memahami 
fenomena brand equity diperlukan telaah terhadap keseluruhan di-
mensi dari brand equity, termasuk kesadaran merek, persepsi kualitas, 
kesetiaan dan asosiasi (Aaker, 1996).  

Zeithaml (1998) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai kepu-
tusan subyektif dari konsumen tentang kehebatan atau superioritas 
sebuah produk. Pengalaman pribadi akan sebuah produk, kebutuhan 
akan keunikan, dan situasi konsumsi dapat memengaruhi keputusan 
subyektif seorang konsumen atas kualitas produk. Persepsi kualitas 
tinggi yang didapat dari pengalaman lama, konsumen akan mengenali 
perbedaan dan superioritas dari sebuah merek. Zeithaml mengiden-
tifikasi persepsi kualitas sebagai salah satu komponen dari nilai merek, 
sehingga persepsi kualitas tinggi akan mengarahkan seorang konsumen 
untuk memilih sebuah merek ketimbang merek pesaing. Jadi, tingkat 
kualitas merek yang dipersepsi konsumen akan meningkatkan brand 
equity. 
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Oliver (1997) mendefinisikan kesetiaan merek sebagai komitmen 
terdalam untuk membeli kembali atau mengulang kembali sebuah 
produk secara konsisten di masa mendatang, meskipun pengaruh 
situasional dan usaha-usaha pemasaran dapat secara potensial menye-
babkan perubahan perilaku. Kesetiaan merek membuat konsumen 
membeli sebuah merek secara rutin dan tahan terhadap perubahan 
pilihan ke merek lainnya. Dengan konsumen yang setia terhadap 
merek, akan meningkatkan brand equity. 

Kesadaran akan sebuah merek dengan asosiasi yang kuat mem-
bentuk citra merek khusus. Aaker (1991) mendefinisikan asosiasi 
merek sebagai apapun yang terkait dalam ingatan terhadap sebuah 
merek dan citra merek sebagai suatu rangkaian asosiasi, biasanya dalam 
beberapa cara yang berarti. Asosiasi merek cukup rumit dan berhu-
bungan satu dengan yang lain, berisi rangkaian ide, peristiwa dan 
kejadian yang membangun sebuah jaringan kokoh dari pengetahuan 
merek. Asosiasi merek sebagai hasil kesadaran merek yang tinggi, 
secara positif berhubungan dengan brand equity karena dapat menjadi 
sebuah tanda kualitas dan komitmen, dan membantu seorang pembeli 
mempertimbangkan sebuah merek pada titik pembelian, yang menye-
babkan perilaku menyukai sebuah merek.  

Konsumen menggunakan harga sebagai isyarat ekstrinsik dan 
indikator penting atas sebuah kualitas dan manfaat sebuah produk. 
Merek produk dengan harga tinggi biasanya dipersepsikan sebagai 
produk dengan kualitas lebih tinggi dan tidak begitu rentan dengan 
persaingan potong harga (Blattberg et al., 1989). Jadi harga secara 
positif memengaruhi persepsi kualitas. Dengan meningkatnya persepsi 
kualitas, maka harga juga berpengaruh positif dengan brand equity. 
Namun tidak didapatkan hubungan signifikan antara harga dengan 
dimensi brand equity lainnya. Walaupun harga mengidentifikasikan 
kualitas tinggi sebuah produk, namun tidak dapat menciptakan kesetia-
an terhadap sebuah merek Konsumen yang setia terhadap merek, 
bersedia membayar secara penuh untuk merek kesukaannya karena 
mereka tidak terlalu peka terhadap harga ketimbang konsumen yang 
tidak setia terhadap sebuah merek.  
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Pentingnya jalur rancangan dan manajemen sebagai sebuah alat 
pemasaran dalam peningkatan brand equity yang sedang menjadi 
kecenderungan dikemukakan oleh Srivastava dan Shocker (1991). 
Mendistribusikan produk melalui gerai-gerai yang bercitra bagus me-
nunjukkan sebuah merek dari sebuah produk berkualitas. Jadi, ditemu-
kan pengaruh signifikan yang positif dari citra gerai terhadap persepsi 
kualitas. Citra yang baik atas sebuah gerai akan menarik banyak perha-
tian, kontak, dan kunjungan konsumen potensial. Gerai-gerai ini mem-
berikan juga kepuasan lebih kepada konsumen dan komunikasi gethok-
tular (word of mouth) di antara konsumen. Jadi, distribusi produk 
lewat jalur distribusi yang memiliki citra yang baik akan menciptakan 
asosiasi merek yang positif daripada didistribusikan lewat jalur distri-
busi dengan citra yang buruk. Citra gerai yang buruk terlihat tidak ada 
pengaruhnya dengan kesetiaan atas sebuah merek. Apabila citra terha-
dap gerai tidak sejalan dengan persepsi citra atas sebuah produk, 
konsumen juga tidak akan menunjukkan kesetiaan terhadap produk 
tersebut. Jadi, konsumen akan setia terhadap sebuah produk apabila 
terjadi kesesuaian antara produk dan citra gerai. 

Untuk meningkatkan citra produk dan mendapatkan dukungan 
para pengecer, perusahaan cenderung mendistribusikan produk secara 
eksklusif atau selektif dibandingka intensif. Konsumen akan lebih puas 
apabila produk tersedia di banyak gerai, sehingga memudahkan mereka 
membeli produk kapanpun dan di mana pun (Smith, 1992). Distribusi 
secara intensif akan menghemat waktu konsumen dalam mencari gerai 
yang menjual produk, menyediakan kenyamanan berbelanja, dan me-
mudahkan mendapat layanan atas produk tersebut. Pada saat intensitas 
distribusi meningkat, konsumen akan lebih banyak kegunaan waktu 
dan tempat, serta mempunyai persepsi lebih akan nilai produk. Pening-
katan nilai menyebabkan kepuasan yang lebih dari konsumen, persepsi 
kualitas dan kesetiaan merek, yang pada akhirnya memperbesar brand 
equity. Asosiasi terhadap merek yang positif juga akan meningkat 
seiring dengan tercapainya kepuasan konsumen terhadap produk. 

Periklanan adalah petunjuk penting yang memberi tanda sebuah 
kualitas. Pengeluaran biaya periklanan yang besar menunjukkan 
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bahwa perusahaan berinvestasi di sebuah merek yang menyiratkan 
sebuah kualitas superior (Kirmani dan Wright, 1986). Aaker dan 
Jacobson (1994) menemukan juga pengaruh positif antara periklanan 
dan persepsi kualitas. Pengeluaran periklanan yang berpengaruh positif 
dengan persepsi kualitas, akan menyebabkan meningkatnya brand 
equity. Periklanan memainkan juga peran penting dalam peningkatan 
kesadaran terhadap suatu merek dan penguatan asosiasi terhadap 
merek. Jadi biaya periklanan yang besar akan berhubungan positif 
dengan kesadaran merek dan asosiasi merek, dan pada akhirnya juga 
memperkuat brand equity.    

Sales promotion, khususnya promosi harga, misalnya pengurang-
an harga jangka pendek berupa penjualan khusus, kupon penjualan, 
kupon paket, potongan harga, diyakini akan mengikis brand equity. 
Sales promotion mungkin bukan cara yang baik dalam membangun 
brand equity karena hal tersebut mudah ditiru dan dibalas (Aaker, 
1996) dan hanya meningkatkan kinerja jangka pendek dengan pening-
katan penjualan.  

Dalam jangka panjang, sales promotion akan menyebabkan citra 
buruk akan kualitas produk. Konsumen juga akan kesulitan mendapat-
kan harga pembelian yang benar, menyebabkan akan berdampak nega-
tif terhadap persepsi kualitas, dan pada akhirnya melemahkan brand 
equity. Juga kampanye promosi harga tidak dapat membangun jangka 
panjang dari asosiasi merek, yang dapat dicapai dengan baik oleh usaha 
lain seperti periklanan dan manajemen penjualan. Bergantung pada 
sales promotion dan mengorbankan periklanan akan mengurangi 
asosiasi merek, yang pada akhirnya melemahkan brand equity. Promosi 
harga terlihat tidak ada kaitannnya dengan kesetiaan merek, karena 
biasanya tidak terjadi pengulangan pembelian setelah dilakukan 
aktivitas tersebut. 

e.   Kinerja Pasar 

      Tampilan utuh sebuah produk yang kuat akan tercermin dalam 
posisi sebuah produk dalam sebuah pasar di mana produk tersebut 
bersaing. Pola pikir dari pelanggan memengaruhi bagaimana reaksi dan 
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tanggapan di pasar dalam berbagai variasi cara. Menurut Keller (2003) 
ada enam kunci hasil dari reaksi dan tanggapan tersebut, yaitu: 

• Harga premium; 
• Elastisitas harga; 
• Pangsa pasar, di mana pengukuran keberhasilan program 

pemasaran akan mengarahkan penjualan merek. Nilai merek 
tercipta dengan tingginya pangsa pasar, tingginya harga 
premium, dan lebih elastis menanggapi penurunan harga dan 
inelastis menanggapi kenaikan harga; 

• Pengembangan merek, berupa keberhasilan sebuah merek 
dalam mendukung lini dan peluncuran produk baru; 

• Struktur biaya, khususnya berupa penghematan akibat ke-
mampuan mengurangi pengeluaran program pemasaran, 
karena adanya pola pikir pelanggan; 

• Tingkat keuntungan merek, sebagai hasil gabungan dari lima 
dimensi di atas. 

 

Consumer-Based Brand Equity (CBBE) 

Keller (1993) mendefinisikan consumer-based brand equity 
(CBBE) sebagai efek berbeda dari pemahaman konsumen atas sebuah 
merek sebagai akibat dari aktivitas pemasaran sebuah merek. Sebagai 
salah satu cara menguji brand equity dari perspektif konsumen dan 
mendasarkan pada pengetahuan konsumen, maka diperlukan keakrab-
an dan asosiasi terhadap sebuah merek. Perspektif lain terhadap brand 
equity berasal dari titik pandang organisasi pemasaran dan berfokus 
pada nilai kekayaan dari sebuah merek dalam sebuah pasar.  

Membangun sebuah merek menjadi sebuah prioritas pemasaran 
untuk banyak organisasi (Hoeffler, 2002; Keller, 2001; Rao, 2004; 
Aaker, 2001). Consumer-based brand equity dan brand equity menjadi 
dua hal paling penting untuk para peneliti dan praktisi pemasaran 
(Leone, 2006). Semakin jelas terlihat bahwa fokus utama penelitian 
tentang consumer-based brand equity dan brand equity akan berakhir 
pada konsumen, untuk itu dibutuhkan penelitian demi memahami 
perspektif dari konsumen.  
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Menurut Zacharias (2009) apabila sebuah merek memiliki ekuitas 
yang kuat dengan konsumen, maka akan dihasilkan sesuatu yang lebih 
premium dibandingkan dengan merek yang lebih lemah ekuitasnya. Di 
samping itu akan memperoleh pangsa pasar yang lebih tinggi, akan 
bertambah elastis terhadap periklanan dan promosi, akan mempermu-
dah mencapai penetrasi pasar yang lebih besar serta menghasilkan 
pengembangan lini produk yang lebih efisien. Wood (2000) mengata-
kan bahwa merek yang berorientasi konsumen dapat didefinisikan 
sebagai sebuah kumpulan janji dari berbagai atribut yang membuat 
seseorang membeli dan merasakan kepuasan, akan membentuk merek 
mungkin menjadi nyata atau tidak nyata, rasional atau emosional, 
nampak atau tidak nampak. Menurut Keller (2001), dasar utama model 
customer-based brand equity (CBBE) adalah kekuatan sebuah merek 
terletak pada apa yang telah konsumen pelajari, rasakan, lihat, dan 
dengar tentang sebuah merek. Dikatakan bahwa untuk membangun 
sebuah merek yang betul-betul kuat melibatkan lima langkah utama 
yaitu: 

1. Membentuk identitas merek yang benar-benar, disertai 
membentuk kesadaran terhadap merek. Pertanyaan fun-
damental konsumen: Siapakah anda? (identitas merek). 
Dalam lingkungan yang bersaing ketat, produk pencetus 
awal biasanya akan mengalami kesuksesan pada saat menge-
nalkan produk baru (Pitta, 1995). Pada saat perusahaan 
dapat menciptakan keunggulan citra merek, maka akan 
dapat tercapai sebagai merek pertama yang menguasai sebu-
ah posisi dalam ingatan konsumen, menciptakan kesadaran 
dan citra merek; 

2. Menciptakan arti merek yang sesuai melalui asosiasi merek 
yang kuat, menyenangkan dan unik. Pertanyaan fundamen-
tal konsumen: Apakah kamu? (arti merek); 

3. Menghasilkan tanggapan atas merek secara positif dan 
mudah. Pertanyaan fundamental konsumen: Apakah 
tentang kamu? Apakah yang kamu rasakan dan pikirkan 
tentang kamu? (tanggapan merek); 

4. Penempaan keterikatan antara merek dan pelanggan yang 
dikarakteristikkan secara intensif, dan setia secara aktif. 
Pertanyaan  fundamental konsumen; 

5. Tentang apakah kamu dan saya? Asosiasi seperti apakah dan 
seberapa erat hubungan yang disukai antara saya dan kamu? 
(keterhubungan merek). 



 Gambar 1 
Customer-Based Brand Equity Pyramid 

 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
 
    
Sumber: Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management, Pearson Education LTD. 
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Masih menurut Keller (2008), untuk mencapai empat langkah ini 
harus melibatkan enam bangunan merek, yaitu: 

• Brand salience1 

Brand salience, berhubungan dengan aspek kesadaran dari 
pelanggan terhadap sebuah merek. Brand Salience adalah tingkatan di 
mana sebuah merek dipikirkan dan diperhatikan pada saat seorang 
pelanggan dalam sebuah situasi beli (Daye, 2010). Dikatakan oleh Lans 
(2008) bahwa brand salience mewakili sebuah visualisasi merek dari 
para pesaingnya, dan merupakan titik penting sebuah pembelian oleh 
konsumen berdasarkan persepsi fitur produk dan memberikan penga-
ruh penting dalam pencarian kinerja sebuah merek produk.  

Bagaimana mudah dan seringnya sebuah merek bangkit dalam 
situasi atau berbagai keadaan? Seberapa tinggi merek tersebut dalam 
ingatan utama pelanggan dan mudahnya diingat dan dikenali? Seberapa 
kuatkah kesadaran merek? Salience membentuk fondasi bangunan 
dalam pengembangan brand equity dan memberikan tiga fungsi utama. 
Pertama, salience mempengaruhi formasi dan kekuatan asosiasi merek 
yang menciptakan citra merek dan arti merek. Kedua, pembentukan 
suatu brand salience tingkat tinggi dalam kategori identifikasi dan 
pemuasan kebutuhan adalah sesuatu yang sangat penting pada saat ada 
kesempatan pembelian dan konsumsi. Brand salience juga penting pada 
saat konsumsi memerlukan optimalisasi potensi pemakaian. Ketiga, 
pada saat pelanggan berada pada titik rendah terhadap kategori sebuah 
produk, mungkin mereka hanya mendasarkan pilihan pada brand 
salience saja.  

Identitas perusahaan dikomunikasikan ke dunia luar lewat stra-
tegi merek (Karjalainen, 2008). Sebuah nama khusus dari merek biasa-
nya merupakan fungsi utama dari manifestasi identitas perusahaan. 
Prinsip dari misi utama identitas perusahaan adalah mendapat penga-
kuan secara penuh. Lebih jauh dikatakan oleh Zimmermann (2008) 
                                                 
1 Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis hanya akan memfokuskan pada bahas-
an tentang dimensi brand salience, dan tidak berfokus pada bahasan tentang dimensi 
lain dari CBBE. Hal ini juga mengingat brand salience merupakan dimensi fondasi 
bangunan dalam membentuk dimensi lain dalam CBBE. 
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bahwa identitas merek harus dapat memicu terjadinya kemauan mem-
beli dari konsumen. Jadi sangat masuk akal apabila perusahaan ber-
investasi di identitas merek apabila konsumen juga berminat untuk 
membeli merek tersebut. Merek yang kuat akan memiliki brand 
salience tinggi, sebaliknya merek yang lemah hanya memiliki brand 
salience kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini menjelaskan 
mengapa merek besar mempunyai brand salience yang lebih besar dari 
merek tergolong kecil.  

Menurut Romaniuk (2004), brand salience adalah fungsi kuanti-
tas dan kualitas dari struktur memori konsumen: 

 (1) Memori kuantitas, dalam sebuah situasi pembelian konsu-
men sering diarahkan oleh isyarat mental yang memicu pemi-
kiran mereka terhadap sebuah merek. Misalnya saja seorang 
konsumen akan memikirkan membeli sebuah merek produk 
yang sesuai anggarannya, namun juga merek yang sesuai dengan 
kebutuhan konsumsinya. Struktur memori yang lebih besar dari 
merek adalah saling terkait, semakin besar salient sebuah merek, 
maka merek tersebut akan paling dipikirkan selama konsumen 
dalam situasi beli. Jadi struktur memori kuantitas konsumen 
akan membuat perbedaan; (2) Memori kualitas, kualitas brand 
salience adalah sebuah fungsi kekuatan asosiasi dan struktur yang 
relevan. Dengan membangun kuantitas dan kualitas dari struktur 
memori akan memaksimalkan sejumlah konsumen yang berpikir 
tentang merek dan sejumlah waktu yang dipakai untuk kon-
sumen memikirkan sebuah merek dalam berbagai situasi beli.  

 
Mencapai identitas merek yang baik berarti menciptakan brand 

salience dengan pelanggan. Brand salience mengukur kesadaran merek. 
Kesadaran merek berperan menciptakan penjualan, khususnya untuk 
produk yang tidak begitu dipahami (Pitta, 1995). Sejak konsumen 
hanya mempunyai sedikit waktu dan usaha dalam keputusan beli ter-
hadap produk yang kurang difahami, maka kebiasaan mendengar nama 
sebuah merek cukup untuk menentukan pembelian. Aspek terpenting  
kesadaran terhadap merek adalah urutan informasi dalam memori pada 
saat pertama kali. Tanpa adanya titik merek dalam memori sangatlah 
tidak mungkin terbangun sebuah citra tentang merek.  

Menurut Aaker (1996) kesadaran merek dapat memengaruhi 
persepsi dan sikap, serta kesadaran merek merefleksikan salience 
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sebuah merek dalam ingatan konsumen. Ada beberapa tahapan dalam 
kesadaran merek:   

(1) Pengenalan (apakah anda pernah dengar kompor gas Rinnai?) 
(2) Mengulang kembali (merek kompor gas apa yang dapat anda 
sebutkan?) (3) Ingatan utama (nama merek yang pertama kali 
disebutkan) (4) Dominasi merek (hanya satu-satunya merek yang 
disebut) (5) Pengetahuan merek (saya tahu banyak tentang 
merek ini) (6) Opini merek (saya mempunyai opini tentang 
merek ini). 

 
Menurut Tuominen (2009) kesadaran merek yang merefleksikan 

salience sebuah merek berhubungan dengan kekuatan simpul merek 
dalam memori yang dicerminkan oleh kemampuan konsumen untuk 
mengidentifikasi sebuah merek dalam kondisi yang berbeda-beda. 
Kesadaran merek berisikan:  

(1) pengenalan merek yang mencerminkan kemampuan kon-
sumen untuk mengkonfirmasi sebuah merek, dan (2) Pengu-
langan merek yang mencerminkan kemampuan konsumen 
untuk menyebutkan kembali sebuah merek pada saat terdapat 
kategori produk, yang dapat menyebutkan kategori produknya 
atau tipe produknya.  
 

Kedalaman kesadaran merek ditunjukkan dengan dikenali, diingat dan 
disebutkan, sedangkan luasnya kesadaran merek berhubungan dengan 
berbagai variasi situasi pembelian dan konsumsi di mana sebuah merek 
hadir di dalam benak konsumen. 

Brand salience yang berhubungan dengan aspek kesadaran merek 
merupakan salah satu fundamental dari dimensi brand equity 
(Moisescu, 2000). Dikatakannya bahwa hal ini sering dipertimbangkan 
sebagai faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian oleh 
konsumen. Mencerminkan salience dari sebuah merek dalam ingatan 
konsumen, maka kesadaran menjadi dimensi bagian pertama dan 
utama dari keseluruhan sistem pengetahuan akan merek dalam benak 
konsumen, mencerminkan kemampuan konsumen dalam mengiden-
tifikasi sebuah merek dalam berbagai kondisi, seperti halnya nama 
merek langsung datang ke benak konsumen dan memudahkan mem-
buat keputusan pembelian. 
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• Kinerja dan Pencitraan Merek 

Untuk sebagian besar pelanggan dalam kebanyakan situasi mem-
pertimbangkan juga hal lain seperti arti atau citra dari merek. Men-
ciptakan arti merek mencakup pembentukan suatu citra merek, sebagai 
apa merek dikarakteristikan dan yang seharusnya tertanam dalam 
ingatan pelanggan. Arti merek dibuat oleh dua kategori utama dari 
asosiasi merek yang ada dalam ingatan pelanggan, dan seharusnya ter-
tanam dalam ingatan pelanggan. Arti merek dibuat oleh dua kategori 
utama dari asosiasi merek yang ada dalam ingatan pelanggan, berhu-
bungan dengan kinerja dan pencitraan. Asosiasi merek dapat dibentuk 
secara langsung melalui pengalaman pelanggan dan kontak dengan 
merek, atau secara tidak langsung melalui penggambaran merek dalam 
iklan atau sumber informasi lainnya. 

Kinerja merek produk itu sendiri merupakan jantung dari brand 
equity, sebagai salah satu pengaruh utama dari apa yang telah dialami 
pelanggan terhadap sebuah merek, apa yang mereka dengar tentang 
sebuah merek dari orang lain, dan apa yang dapat diinformasikan oleh 
perusahaan tentang sebuah merek kepada pelanggannya. Membuat dan 
menyediakan sebuah produk yang benar dapat memuaskan kebutuhan 
dan keinginan konsumen adalah jaminan kesuksesan pemasaran. 
Untuk menciptakan kesetiaan merek, pengalaman konsumen dengan 
sebuah produk harus sedikitnya menemukan titik temu, lebih bagus 
lagi apabila melebihi harapan pelanggan. Menurut Zimmermann 
(2008) kinerja adalah kemampuan sebuah produk memberikan manfaat 
yang lebih dan berbeda kepada para konsumennya, sehingga akan 
membantu kinerja merek menjadi nyata bagi konsumennya. 

Citra merek berhubungan dengan kepemilikan pasti dari produk 
atau jasa, meliputi bagaimana cara merek menemukan kebutuhan 
psikologis dan sosial dari pelanggan. Citra merek adalah bagaimana 
orang berpikir tentang sebuah merek secara abstrak daripada terhadap 
apa yang benar-benar mereka pikirkan secara pasti akan sebuah merek. 
Jadi citra berhubungan dengan aspek tanpa wujud sebuah merek 
(Keller, 2001), yang secara umum dibedakan menjadi empat kategori: 
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(1) profil pengguna, (2) situasi beli dan pemakaian, (3) kepribadian dan 
nilai, (4) sejarah, warisan, dan pengalaman. 

Menurut Ball (2008) arti-merek dapat didefinisikan sebagai 
persepsi dominan dari konsumen ataupun total kepuasan dan asosiasi 
konsumen terhadap sebuah merek. Menurut Martin (2005) ada dua 
faktor utama yang mempengaruhi pembentukan arti-merek, yaitu:  

(1) kesadaran, pengetahuan, sikap, dan tujuan perilaku yang 
diasosiasikan lewat merek utama yang kemudian akan disalurkan 
lewat merek baru lainnya, (2) pada saat pembentukan merek 
baru, kemungkinan biaya peluncuran merek baru tersebut bisa 
menjadi lebih rendah hingga menjadi sebuah merek baru 
seutuhnya.  

Arti-merek adalah sesuatu yang cepat dan segera datang dalam 
pikiran konsumen, apabila misalnya membicarakan tentang Wal-Mart 
baru kemudian tentang Target (Berry, 2000). Kebanyakan konsumen 
mempunyai persepsi berbeda tentang Wal-Mart dan Target, walaupun 
keduanya merupakan grosir umum dan sama-sama memberikan po-
tongan harga. Kesadaran merek untuk kedua perusahaan tersebut sama 
tingginya, namun arti mereknya berbeda. Penelitian terhadap konsu-
men Target menunjukkan bahwa merek Wal-Mart unggul dalam 
kepemimpinan harga (price leadership). Harga murah menjadi tujuan 
Wal-Mart. Target berfokus pada toko yang terang benderang, tempat-
nya menyenangkan, barangnya pilihan dan cepatnya melakukan tran-
saksi. Sinergi dari kesadaran-merek dan arti-merek akan menciptakan 
brand equity yang semakin positif. 
 
• Keputusan dan Perasaan terhadap Merek 

Berkaitan dengan bagaimana pelanggan menanggapi sebuah 
merek, berkaitan dengan aktivitas pemasaran dan sumber informasi 
lainnya, yaitu tentang apa yang pelanggan pikirkan dan rasakan 
tentang sebuah merek, maka tanggapan terhadap merek dapat dibe-
dakan menjadi keputusan merek dan perasaan terhadap merek 
(Prophet, 2001). 
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Keputusan merek berfokus pada opini dan evaluasi pribadi 
pelanggan terhadap sebuah merek (Stern, 2006). Keputusan merek ini 
meliputi bagaimana pelanggan meletakkan bersama semua perbedaan 
kinerja dan pencitraan asosiasi sebuah merek dalam bentuk opini yang 
berbeda-beda. Ada empat tipe keputusan merek yang penting: (1) Kua-
litas merek, hal yang paling penting untuk sebuah merek adalah 
persepsi kualitas sebuah merek. Dikatakan oleh Zimmermann (2008) 
bahwa hal ini biasanya dapat diketahui dengan melakukan penelitian 
terhadap konsumen, dengan menanyakan kepada konsumen bagaima-
nakah tingkat risiko yang dirasakan pada saat mereka membeli sebuah 
produk bermerek; (2) Kredibilitas merek, berhubungan dengan bagai-
mana merek secara keseluruhan dipandang terpercaya untuk tiga 
dimensi, yaitu dipersepsikan memang bidang keahliannya, terpercaya 
dan disukai; (3) Pertimbangan merek, lebih dalam dari kesadaran akan 
sebuah merek, dan bergantung pada bagaimana secara pribadi pelang-
gan menemukan sebuah merek, memandang merek tersebut penting 
dan berarti untuk mereka; (4) Superioritas merek, berhubungan 
dengan bagaimana pelanggan memandang merek sebagai sesuatu yang 
unik dan lebih baik dari merek lain. Dengan kata lain, apakah pelang-
gan mempercayai bahwa merek tersebut memberikan keunggulan 
dibanding merek lain tidak? 

Dikatakan oleh Martin (2007) bahwa perasaan terhadap merek 
adalah tanggapan dan reaksi emosional pelanggan terhadap sebuah 
merek. Juga berhubungan dengan kenaikan status sosial akibat merek 
tersebut. Ada enam tipe penting dalam membangun sebuah perasaan 
terhadap merek:  

(1) Kehangatan, berhubungan dengan bagaimana pelanggan me-
rasakan kelembutan, ketenangan, sentimental, kehangatan hati 
terhadap sebuah merek; (2) Kesenangan, perasaan ini juga me-
ningkatkan perasaan. Pelanggan akan merasakan bahagia, cerah 
hatinya, ceria, menyenangkan dan sebagainya; (3) Kebahagiaan, 
berhubungan dengan bagaimana sebuah merek membuat pelang-
gan merasakan berenergi tinggi, dan berpengalaman terhadap 
sesuatu yang khusus, keren, seksi atau apa saja; (4) Keamanan, hal 
ini didapatkan apabila sebuah merek memberikan rasa aman, 
menyenangkan, dan memberikan jaminan terhadap pelanggan. 
(5) Kesepakatan sosial, terjadi pada saat sebuah merek menghasil-
kan sesuatu perasaan positif dalam diri pelanggan dari hasil reaksi 
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orang lain terhadap pelanggan tersebut, seperti terlihat bagus 
dalam penampilan, perilaku, dan sebagainya; (6) Penghormatan 
diri, terjadi pada saat sebuah merek membuat pelanggan merasa-
kan lebih baik dari sebelumnya terhadap dirinya, seperti merasa-
kan bangga, atau merasa sukses.  

Dua kategori perasaan terhadap merek yaitu kesepakatan sosial dan 
penghargaan diri juga sangat tepat apabila diterapkan dalam program 
pemasaran sosial perusahaan (Hoeffler, 2002). 
 
• Resonansi Merek 

Tahap akhir dari model ini adalah hubungan merek, yang 
berfokus pada puncak hubungan dan tingkat identifikasi pelanggan 
terhadap sebuah merek. Resonansi merek berkaitan dengan hubungan 
alamiah antara pelanggan dengan merek, terhadap apa yang dirasakan 
pelanggan terhadap sebuah merek (Keller, 2008). Resonansi merek ini 
dipecah menjadi empat dimensi:  

(1) Perilaku kesetiaan, berkaitan dengan seberapa sering pelang-
gan membeli sebuah merek dan seberapa banyak mereka mem-
beli; (2) Penempatan sikap, di mana untuk menciptakan kesetia-
an, penerapan hubungan pribadi yang kuat juga sangat diperlu-
kan. Pelanggan mungkin mempunyai sebuah sikap positif terha-
dap sebuah merek yang memberikan sesuatu yang khusus untuk 
mereka; (3) Peka terhadap komunitas, di mana identifikasi terha-
dap sebuah merek mungkin mencerminkan sebuah fenomena 
sosial penting, yang mana pelanggan merasakan kedekatan dan 
penyatuan dengan orang lain melalui sebuah merek; (4) Ikatan 
yang aktif. Akhirnya bukti nyata terakhir adanya kesetiaan 
merek adalah pada saat pelanggan bersedia menyediakan waktu, 
energi, uang, dan sumber lainnya untuk sebuah merek, dan 
ditutup dengan pembelian atau konsumsi atas sebuah merek.  

 
         Pelanggan dapat menjadi duta sebuah merek, mengomunikasikan 
dan memperkuat sebuah merek dengan orang lain. Sebuah nilai merek 
ditentukan oleh tingkat kesetiaan merek, yang merupakan jaminan 
masa mendatang terhadap arus kas yang sehat (Wood, 2000). Individu 
menilai hubungannya dengan sebuah merek (Christodoulides, 2004) 
dan merupakan sebuah indikator kualitas hubungan antara konsumen 
dan merek, dan berisi enam dimensi, yaitu cinta/hasrat, hubungan 
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pribadi, komitmen pribadi, keintiman, kualitas pasangan dan perilaku 
kebebasan, masing-masing mewakili keunikan aspek dari hubungan 
merek konsumen. Dikatakan oleh Haigh (2009) bahwa Warren Buffet 
mengatakan bahwa dia hanya mau berinvestasi di perusahaan yang dia 
sukai, yang terhormat dan terpercaya. Dia hanya berinvestasi di bisnis 
yang bermerek bagus seperti Johnson & Johnson, karena dipercayai 
perusahaan ini memahami kebutuhan konsumen yang selalu berubah, 
menanggapinya dan menciptakan loyalitas jangka panjang. 

         Hampir sama dengan pernyataan Keller (1993), maka Aaker 
(1996) juga menyatakan bahwa brand equity memberikan nilai untuk 
perusahaan (seperti efektivitas program pemasaran, kesetiaan merek, 
harga premium dan pengembangan merek) dan nilai untuk pelanggan 
(seperti peningkatan proses informasi, rasa percaya diri dalam memu-
tuskan pembelian, dan peningkatan  kepuasan). Banyak literatur mem-
bahas beberapa metode pengukuran nilai finansial sebuah perusahaan 
(Rao et al.2004), tapi masih sedikit sekali pembahasan tentang bagai-
mana mengukur nilai pelanggan.  

Pentingnya memahami brand equity dari perspektif pelanggan 
dijelaskan oleh Keller (1993): “Melalui tujuan utama dari setiap 
program pemasaran adalah peningkatan penjualan, yang pertama kali 
harus diperhatikan adalah struktur pengetahuan sebuah merek sehing-
ga pelanggan dapat menanggapi secara lebih baik terhadap program 
pemasaran terhadap sebuah merek.” Ditambahkannya pula bahwa 
customer-based brand equity yang positif akan menghasilkan peneri-
maan lebih besar, biaya lebih kecil dan peningkatan keuntungan, yang 
akhirnya mempunyai implikasi langsung kepada kemampuan perusa-
haan untuk menetapkan harga lebih tinggi, kesediaan pelanggan mene-
mukan jalur-jalur distribusi baru, efektivitas komunikasi pemasaran, 
dan suksesnya pengembangan merek dan keuntungan dari lisensi. 

Anselmsson (2006) dalam penelitiannya menghasilkan fakta 
bahwa perlunya keunikan sebuah merek. Hal ini didasari kenyataan 
bahwa brand equity itu terukur, sehingga perlu dibandingkan dengan 
merek pesaing. Perlunya menawarkan sesuatu kepada konsumen agar 
termotivasi untuk membeli lebih banyak merek perusahaan daripada 
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merek pesaing, untuk itu merek harus menawarkan keunikan. Lebih 
jauh dikatakan oleh Leone (2006) bahwa banyak perusahaan memper-
kenalkan program pemasaran keterhubungan pelanggan untuk meng-
optimalkan interaksi antar pelanggan. Beberapa pengamat pemasaran 
mendorong perusahaan untuk mendefinisikan dan mengatur nilai 
untuk pelanggan mereka. Konsep ekuitas untuk pelanggan adalah yang 
paling tepat digunakan untuk hal tersebut. Hal ini lebih ditegaskan lagi 
oleh Hoeffler (2003) bahwa pemahaman struktur pengetahuan akan 
sebuah merek yang dibentuk dan bagaimana hal tersebut memengaruhi 
perilaku konsumen harus dijadikan prioritas utama. Dengan pandangan 
ini maka sebuah merek harus dipikirkan memiliki ekuitas positif terha-
dap pengembangan tanggapan konsumen yang lebih baik atas aktivitas 
pemasaran. 

Banyak peneliti berpandangan yang sama tentang pentingnya 
brand equity dari perspektif konsumen (Aaker, 1996; Keller, 1993; Yoo, 
2000; Washburn, 2002; Webster, 2000; Anselmsson, 2006) bahwa 
brand equity berhubungan dengan persepsi dan perspektif  konsumen 
dan didefinisikan sebagai nilai yang dimiliki merek atas sebuah produk. 
Jika sebuah merek memiliki ekuitas kuat dengan konsumen, maka akan 
dapat menghasilkan sesuatu yang lebih premium daripada merek yang 
hanya memiliki ekuitas lemah, dapat memperbesar pangsa pasar,  lebih 
elastis terhadap periklanan dan promosi, mudah mencapai penetrasi 
lebih besar dan lebih efisien dalam pengembangan lini produk 
(Zacharias, 2009). Ditegaskan oleh Gupta (2005) bahwa pelanggan 
adalah darah kehidupan setiap organisasi. Tanpa pelanggan, perusahaan 
tidak akan mendapatkan penghasilan, tidak ada keuntungan, sehingga 
tidak terjadi nilai pasar. 

Dikatakan oleh Berthon (2007) bahwa customer brand equity 
berkaitan dengan nilai yang diterima oleh pelanggan individual dari 
produk atau jasa bermerek, melebihi dari nilai yang diterima dari 
produk atau jasa sejenis yang tidak bermerek ataupun yang tidak 
bermerek terkenal. Apabila customer brand equitynya tinggi untuk 
sejumlah besar pelanggan, maka organizational brand equitynya juga 
diharapkan sama tingginya. Dengan kata lain, customer brand equity 
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berfokus pada kesediaan pelanggan untuk membayar harga lebih mahal 
untuk produk bermerek, dan total organizational brand equity mem-
perhatikan sejumlah besar pelanggan yang bersedia membayar harga 
tersebut. Beberapa peneliti mengatakan bahwa konsumen sudah cukup 
bagus belajar dari pengalaman mengonsumsi secara nyata, namun 
konsumen mempunyai pengalaman juga belajar dari perspektif ingatan 
(Warlop, 2005). Kesuksesan merek dan brand equity bergantung pada 
kreasi tingginya tingkat kesadaran merek dan citra merek positif. 

Enam petunjuk umum untuk mengatur customer-based brand 
equity agar dapat sesuai dengan penekanan akan pentingnya pandang-
an yang lebih luas pemasaran terhadap merek diperinci oleh Keller 
(1993), adalah: 

• Seorang pemasar seharusnya mengadopsi sebuah pandangan 
yang lebih luas akan definisi pemasaran. Aktivitas pemasaran 
sebuah merek dapat menciptakan nilai untuk merek dengan 
perbaikan kemampuan konsumen mengulang kembali, menge-
nali, dan atau menciptakan, mempertahankan, atau mengubah 
kekuatan, kesenangan, atau keunikan dari berbagai variasi tipe 
dari asosiasi terhadap merek; 

• Seorang pemasar harus mendefinisikan pengetahuan terstruk-
tur bahwa mereka akan menciptakan dalam pikiran konsumen 
dengan tingkat keinginan konsumen melalui kesadaran dan 
kekuatannya, kesenangan, keunikan dari sebuah produk atau 
jasa, fungsinya, pengalaman dan manfaat simbolisnya; 

• Seorang pemasar seharusnya mengevaluasi kenaikan sejumlah 
besar pilihan taktik yang tersedia, khususnya terhadap alterna-
tif variasi komunikasi pemasaran. Keseluruhan program pema-
saran harus dapat dikoordinasikan untuk menciptakan kekuat-
an asosiasi merek; 

• Seorang pemasar harus membuat pandangan jangka panjang 
atas keputusan pemasaran. Perubahan dalam pengetahuan 
konsumen terhadap merek dan terhadap aktivitas pemasaran 
pada saat ini juga secara tidak langsung mempengaruhi kesuk-
sesan aktivitas pemasaran di masa mendatang; 

• Seorang pemasar harus mengevaluasi pengembangan potensial 
untuk kelangsungan hidup sebuah merek dan kemungkinan 
efek balik terhadap pusat imaji merek. 

          Menurut Haigh (2009) ada tiga kategori brand equity yang dapat 
mengarahkan permintaan konsumen, yaitu:  
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(1) kategori fungsional, seperti ketersediaan produk, harga, ke-
masan, (2) kategori emosional, seperti inovasi, popularitas, 
aktivitas, optimisme, aspirasi dan sosialisasi, dan (3) kategori 
perlakuan, seperti tanggungjawab produksi, praktik pekerja, 
kejujuran dan transparansi, tanggungjawab sosial perusahaan, dan 
kebijakan energi. 

 
Sedangkan Blattberg (1996) memberikan delapan petunjuk 

tentang pentingya arti memaksimalkan ekuitas pelanggan, yaitu:  

• Pertama kali harus berinvestasi tinggi dalam hal nilai pelang-
gan; 

• Bertransformasi manajemen produk menjadi manajemen pe-
langgan; 

• Mempertimbangkan bagaimanakah dengan penambahan pen-
jualan dan penjualan silang dapat meningkatkan ekuitas 
pelanggan; 

• Mencari cara untuk mengurangi biaya akuisisi; 
• Melacak keuntungan dan kerugian yang dialami pelanggan atas 

program pemasaran; 
• Menghubungkan aktivitas membangun merek dengan ekuitas 

pelanggan; 
• Mengawasi keteguhan intrinsik pelanggan; 
• Mempertahankan menulis terpisah rencana pemasaran atau 

bahkan membentuk dua organisasi pemasaran untuk akuisisi 
dan usaha-usaha mempertahankan pelanggan. 

 

• Kinerja merek 

Performa merek berkaitan dengan bagaimana produk atau jasa 
berkesesuaian dengan kebutuhan fungsional. Jadi kinerja merek 
berhubungan dengan properti intrinsik sebuah merek yang merupakan 
karakteristik produk. Menurut DelVecchio (2005) tingkat kinerja 
produk yang memberikan risiko terkecil akan berpengaruh positif 
dalam penerapan harga premium sebuah merek. Ada lima tipe penting 
dalam kinerja merek yang dapat dinilai dan diukur (Keller, 2003), 
yaitu: 

• Karakteristik utama dan fitur pelengkap. Konsumen seringkali 
mempunyai kepercayaan tentang tingkatan di mana karak-
teristik utama dari sebuah produk beroperasi. Sebagai tambah-
an mereka mungkin mempunyai kepercayaan untuk hal 
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khusus seperti produk tersebut sudah dipatenkan, fitur atau 
elemen kedua dari sebuah produk dapat melengkapi karak-
teristik utama; 

• Produk reliabilitas, durabilitas dan tingkat pelayanan. Relia-
bilitas berkaitan dengan konsistensi kinerja sepanjang waktu 
dan dari pembelian pertama ke pembelian berikutnya. Dura-
bilitas berkaitan dengan harapan umur pemakaian produk. 
Tingkat pelayanan berkaitan dengan mudahnya produk terse-
but diperbaiki pada saat mengalami rusak; 

• Efektivitas pelayanan berkaitan dengan bagaimana merek seca-
ra lengkap memuaskan konsumen terhadap kebutuhan layan-
an. Efisiensi pelayanan berkaitan dengan bagaimana layanan 
diukur dari kecepatan, cepatnya menanggapi, dan lain-lain. 
Empati pelayanan berkaitan dengan bagaimana penyediaan 
layanan tersebut dilihat sebagai kepercayaan, perhatian, dan 
dengan ketertarikan dalam pikiran konsumen; 

• Konsumen mungkin memiliki asosiasi yang lebih terhadap 
sebuah produk, tidak hanya dari aspek fungsional namun bisa 
dari ukuran, bentuk, bahan, dan warna. Kinerja juga bergan-
tung pada aspek sensoris bagaimana sebuah produk terlihat, 
dirasakan, dan mungkin juga bagaimana suara atau baunya; 

• Harga. Kebijakan harga sebuah merek dapat menciptakan 
asosiasi dalam ingatan konsumen terhadap harga yang tepat 
untuk sebuah kategori merek. 

 

Dikatakan oleh Aziz (2010) bahwa manfaat brand equity tidak 
berarti apa-apa apabila apa yang dilakukan untuk memperkuat brand 
equity tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Dengan 
kata lain, nilai sebuah organisasi hanya bermanfaat apabila bernilai 
juga bagi konsumennya. Hal ini sejalan hasil penelitian yang dilakukan 
bahwa kesadaran konsumen berkontribusi dalam membangun arti 
penting sebuah merek, yang akan memengaruhi tanggapan konsumen 
terhadap sebuah merek, dan pada akhirnya berkontribusi menciptakan 
hubungan pemasaran pelanggan. Hoeffler dan KL Keller (2002) mela-
kukan juga kajian pentingnya pemasaran sosial perusahaan (CSM), 
karena aktivitas ini dapat membangun sebuah brand equity perusa-
haan, antara lain: (1) membangun kesadaran merek, (2) meningkatkan 
citra merek, (3) menciptakan kredibilitas merek, (4) membangkitkan 
perasaan terhadap merek, (5) menciptakan sebuah rasa terhadap komu-
nitas merek, dan (6) memperkuat ikatan erat terhadap merek. Dikata-
kan oleh Pettit (2008) bahwa ikatan erat merek dapat menjadi titik 
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penting yang mengkristalkan perhatian (attention), ketertarikan 
(interest), arti (meaning) dan motivasi (motivation) konsumen terha-
dap sebuah merek. Mengingat masih kurangnya minat para profesional 
bisnis, maka disarankan oleh Ouyang (2007) agar dalam aktivitas 
membangun merek yang dilakukan, untuk berfokus pada rincian 
konsumen berdasar hasil dan pengukurannya.  

 
Sales Promotion 

Sales promotion menyangkut berbagai macam insentif dan teknik 
yang ditujukan langsung terhadap konsumen rumah tangga dan konsu-
men industri dengan tujuan untuk mendapatkan segera pengaruh 
penjualan dalam jangka pendek.  Menurut Low (2000) sales promotion 
melalui pemberian insentif dan ketertarikan menciptakan aktivitas 
berupa pemasaran jangka pendek ketimbang melalui iklan, penjualan 
personal, publisitas dan pemasaran langsung. Lebih lanjut didapatkan 
fakta mengejutkan bahwa para manajer merek saat ini lebih banyak 
mengalokasikan anggaran pemasarannya untuk sales promotion dari-
pada aktivitas periklanan lainnya, sehingga makin banyak masalah 
timbul dari strategi ini (Nijs, 2001;  Zacharias, 2009). 

Sales promotion yang ditujukan untuk membangun merek akan 
berbentuk beda dengan hanya sekedar sales promotion yang hanya 
berorientasi pada transaksi penjualan. Dalam sales promotion jenis ini, 
nilai promosi yang ditawarkan bergantung pada jumlah pembelian 
tertentu dalam rentang waktu tertentu. Jadi promosi ini akan menye-
babkan pembelian ulang dari konsumen yang sama. Apabila sales 
promotion ini berhasil, maka didapatkan karakteristik promosi yang 
membangun sebuah merek. Program promosi seperti ini tidak dapat 
dirasakan hasilnya seketika, namun memerlukan jangka waktu terten-
tu. Kesetiaan merek tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, me-
merlukan waktu cukup untuk dapat mencapainya. Sales promotion 
berorientasi membangun sebuah merek tidak terlalu berorientasi pada 
harga, karena tujuannya adalah mengembangkan ikatan antara 
konsumen dan merek. Menurut Youjae (2003) program promosi seperti 
program kesetiaan secara jelas mengindikasikan membangun sebuah 
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merek. Masih banyak program non-harga dalam sales promotion yang 
dapat membangun sebuah merek. 

Dengan sales promotion maka digunakan insentif untuk mem-
bentuk persepsi lebih besar dari nilai sebuah merek (Thomson, 2006), 
dan dapat dibedakan menjadi tiga pasar yaitu pasar konsumen 
(consumer market)2, pasar pedagang (trade market), dan pasar bisnis 
(business buyer). 

Masih menurut Thomson (2006), ada beberapa bentuk sales 
promotion untuk pasar konsumen: 

a. Kupon penjualan. Memberikan kepada pembeli pengurangan 
harga untuk sebuah produk. Keuntungannya: (1) Memberi-
kan potongan harga untuk konsumen yang sensitif terhadap 
harga produk pesaing; (2) Menyebabkan berpindahnya 
merek yang dibeli; (3) Waktu dan distribusi kupon dapat 
diawasi; (4) Menstimulasi pembelian berulang; (5) Menda-
patkan pasar pengguna regular dalam pasar yang terdiri 
banyak merek. Kekurangannya: (a) Waktu pemulihan sete-
lah selesai program tidak dapat diawasi; (b) Program kupon 
berhadiah membutuhkan biaya administrasi; (c) Penyele-
wengan sering terjadi; 

b. Kesepakatan harga (Price-off deals). Memberikan pengu-
rangan harga untuk konsumen melalui pembelian atas paket 
khusus. Keuntungannya dapat: (1) diawasi oleh perusahaan; 
(2) berpengaruh positif terhadap pembandingan harga;       
(3) Konsumen mempercayai adanya peningkatan nilai dari 
sebuah merek terkenal. Kekurangannya: Para pengecer 
mempercayai hal ini akan menciptakan masalah persediaan 
dan harga;. 

c. Rabat. Dilakukan penawaran uang kembali untuk konsumen 
setelah mengirim permintaan lewat surat terhadap perusaha-
an, Seringkali diikat dengan pembelian yang banyak. Keba-
nyakan konsumen lupa atau tidak mengirimkan permintaan 
tersebut; 

d. Program premium. Berupa hadiah gratis atau pengurangan 
harga dengan pembelian yang lain. Hadiah gratis yang 
diberikan adalah item barang yang tidak memerlukan biaya 
baru. Penghapusan program premium ini mengharuskan 
konsumen membayar kembali biaya dari item produk.  

                                                 
2 Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penulis hanya akan memfokuskan pada 
bahasan tentang pasar konsumen saja. 
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e. Kontes produk dan Undian. Dalam program kontes, konsu-
men bersaing untuk mendapatkan hadiah atas ketrampilan 
dan kemampuan konsumen. Undian menentukan pemenang 
berdasarkan kesempatan yang dipilih konsumen. Keduanya 
menciptakan kemeriahan dan ketertarikan. Namun persya-
ratan hukum dan aturan cukup rumit. Konsumen bisa saja 
fokus pada permainan itu sendiri ketimbang terhadap merek; 

f. Sampling produk dan penawaran mencoba. Sampling mem-
berikan konsumen suatu kesempatan untuk menggunakan 
sebuah merek sebagai uji coba dengan sedikit atau tanpa 
resiko. Tipe sampling: (1) Di dalam toko (in-store); (2) Lewat 
pintu ke pintu (door to door); (3) Surat; (4) Surat kabar;       
(5) Bentuk paket produk; (6) Telepon genggam. Penawaran 
mencoba, gunakan item produk yang mahal. Konsumen juga 
mencoba produk dalam waktu yang ditetapkan; 

g. Program Frekuensi (Frequency Programs). Sering disebut 
juga program kontinuitas (continuity program). Menawar-
kan potongan untuk pelanggan atau gratisan produk untuk 
pembelian ulang. Kebanyakan terjadi di industri penerbang-
an, wisata dan bisnis restoran; 

h. Telepon dan Kartu Hadiah. Perusahaan menawarkan untuk 
mendapat gratis atau pembelian dengan kartu debit (debit 
card). 

   
Secara umum tujuan pelaksanaan sales promotion terhadap pasar 

konsumen menurut Arora (2007), Zacharias (2009) dan Thomson 
(2006) adalah: 

 Menstimulasi percobaan pembelian 
 Menstimulasi pembelian ulang 
 Menstimulasi pembelian yang lebih besar 
 Memperkenalkan suatu merek baru 
 Mengatasi dan mengurangi peran para pesaing 
 
Menurut Moraga-Gonzales (1999) para penjual dapat mendistri-

busikan kupon yang biasa ataupun kupon harga, ataupun keduanya, 
pada lokasi yang dapat menarik konsumen para pesaing. Strategi sales 
promotion dari penjual di pasar adalah dengan lokasi yang mudah 
terjangkau. Konsumen dengan biaya transportasi yang minim, ataupun 
yang memiliki kesetiaan kecil terhadap merek, akan berpindah gerai 
apabila mereka mendapatkan sebuah kupon ataupun potongan harga di 
gerai.  
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Lebih lanjut dikemukakan oleh Gedenk (1999) bahwa para 
manajer rantai eceran dalam melakukan strategi sales promotion harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

• Para pengecer dapat menggunakan harga promosi dari merek 
nasional (national brands) untuk meningkatkan keuntungan 
jangka panjang baik merek nasional maupun private label.  
Lemahnya kesetiaan merek nasional dapat meninggikan 
keuntungan gerai dapat menggerus keuntungan jalur distribusi 
dari perusahaan; 

• Kebalikan dengan promosi harga, maka promosi non harga 
merek nasional cukup netral untuk pengecer karena dapat 
membangun kesetiaan terhadap merek nasional; 

• Private label tidak tahan terhadap pengaruh promosi harga 
pada kesetiaan  merek, dan mendapatkan manfaat yang sama 
dengan merek nasional dari sifat netral terhadap pengaruh 
positif promosi non harga. Untuk perspektif jangka panjang, 
direkomendasikan agar para pengecer mempertimbangkan 
promosi non harga ketimbang harga dalam mempromosikan 
mereknya. 

      

• Promosi Harga 

          Promosi harga menyangkut berbagai macam insentif dan teknik 
promosi yang ditujukan langsung terhadap konsumen dengan tujuan 
untuk mendapatkan segera pengaruh penjualan dalam jangka pendek 
(Raghubir, 1999). Menurut Low (2000) price promotion melalui pem-
berian insentif dan ketertarikan menciptakan aktivitas yang lebih 
berupa pemasaran jangka pendek. Sebuah promosi harga secara teori 
dapat dijadikan informasi tentang kualitas merek pada saat tampak 
menonjol karena menyimpang dari perilaku yang lama ataupun norma 
dalam industri (Raghubir, 1999). Dengan perilaku promosi yang lama, 
keistimewaan pada terbiasanya berpromosi di industri, dan keahlian 
konsumen adalah variabel yang sangat penting dalam menjembatani 
pada saat promosi harga memiliki pengaruh yang tidak disukai dalam 
pembentukan nilai merek.   

Sales promotion, khususnya promosi harga, misalnya pengurang-
an harga jangka pendek berupa penjualan khusus, kupon penjualan, 
kupon paket, potongan harga, diyakini akan mengikis brand equity. 
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Dikatakan oleh Aaker (1996) bahwa promosi harga bukan cara yang 
baik dalam membangun merek karena hal tersebut mudah ditiru, diba-
las oleh merek lain, dan hanya meningkatkan kinerja jangka pendek 
dengan peningkatan penjualan. Dalam jangka panjang, promosi harga 
akan menyebabkan konsumen mempunyai persepsi buruk tentang 
kualitas produk. Konsumen juga akan kesulitan mendapatkan harga 
pembelian yang benar, berdampak negatif terhadap persepsi kualitas, 
yang pada akhirnya melemahkan brand equity. Juga kampanye promo-
si harga tidak dapat membangun asosiasi merek, yang dapat dicapai 
dengan baik oleh usaha lain seperti periklanan dan manajemen pen-
jualan (Aaker, 2001). Dikatakan lebih lanjut bahwa promosi harga sulit 
menciptakan kesetiaan-merek, karena biasanya tidak terjadi pembelian 
ulang setelah dilakukan aktivitas tersebut. 

Menurut Jedidi (1999), dalam jangka panjang periklanan memi-
liki pengaruh positif terhadap brand equity, sedangkan promosi harga 
memiliki efek negatif. Lebih jauh dikatakan bahwa elastisitas promosi 
harga lebih besar ketimbang elastisitas harga reguler dalam jangka 
pendek, namun lebih kecil dari elastisitas harga regular untuk penga-
ruh jangka panjang. Pengaruh pemotongan harga adalah manifestasi 
keputusan konsumen akan pilihan merek dalam jangka pendek, namun 
dalam jangka panjang hasil ini belum tentu bisa dipertahankan. Diper-
kirakan pengaruh jangka panjang dari sales promotion adalah negatif 
seluruhnya, dan diperkirakan hanya dua puluh lima persen yang bisa 
menimbulkan pengaruh positif jangka pendek.  

Penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi memberikan 
hasil yang paling menguntungkan pada saat paradigma komunikasi 
dapat diterima secara baik oleh konsumen (Gardener, 1998).  Jadi perlu 
perhatian yang efektif dan menciptakan sebuah kepuasan yang positif. 
Manfaat-manfaat harus dikomunikasikan secara jelas sehingga konsu-
men akan memahami sifat alami dari insentif yang ditawarkan. Insentif 
itu sendiri mewakili suatu penawaran nilai tambah dimana konsumen 
akan mudah memperoleh keuntungan tanpa tambahan biaya. Menurut 
Nijs (2001) promosi harga yang terlalu sering memiliki pengaruh kuat 
pada sensitivitas konsumen dalam jangka pendek. Efek positif dari 
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seringnya promosi harga ini bagaimana pun kurang terantisipasi dalam 
jangka panjang. Dikatakan oleh Kenesei (2004) bahwa pembeli yang 
sangat selektif dalam pembelian produk dengan harga khusus akan 
semakin intensif mencari harga, dan akan menjadi lebih baik dalam 
menanggapi pemberian harga khusus daripada pada saat harga normal. 

Nijs, et al (2001) melakukan penelitian terhadap pengaruh 
program promosi harga terhadap kategori permintaan dari 560 produk 
konsumen. Ditemukan bahwa promosi harga yang terlalu sering akan 
meningkatkan efektivitas permintaan, namun hanya dalam jangka 
pendek. Penggunaan periklanan yang non harga akan menghasilkan 
permintaan yang lebih konsisten dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. Zacharias et al. (2009) meneliti tentang pengaruh sales 
promotion dengan memakai sampel 120 rumah sakit di Kerala India 
yang memiliki lebih dari 200 tempat tidur. Penelitian terhadap penga-
ruh sales promotion terhadap consumer based brand equity (CBBE) 
dan perbedaan pengaruh promosi harga dan promosi premium terha-
dap consumer based brand equity (CBBE). Dikatakan bahwa dengan 
sales promotion, para pemasar mengharapkan tanggapan cepat dari 
para konsumen, sehingga meningkatkan penjualan, substitusi merek 
dalam kategori produk sama, dan mempercepat habisnya persediaan 
barang.  
 
• Promosi Non Harga (Promosi Premium) 

          Dikatakan oleh Temporal (2002) perusahaan besar dalam usaha 
meningkatkan jumlah pelanggan dengan menarik pelanggan dari 
merek lain, termasuk juga berusaha agar pelanggan meningkatkan 
pengeluaran individu, dan mempercepat keputusan pembelian, mereka 
berusaha menghindari tipe potongan harga dan lebih berfokus pada 
tipe tambahan nilai produk. Promosi premium merupakan salah satu 
bentuk sales promotion yang tidak berdampak langsung terhadap 
penurunan harga produk. Menurut D'Astous (2003) walaupun promosi 
premium secara umum memiliki pengaruh positif pada apresiasi konsu-
men atas penawaran promosi, namun apabila sebuah promosi hanya 
memberikan premium yang tidak menarik, maka tidak akan mening-
katkan nilai positif terhadap merek. Sales promotion termasuk sebuah 
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premium yang tidak memberikan kategori produk yang bagus, justru 
akan dipersepsikan sebagai sebuah manipulasi. Namun menurut 
D'Astous (2002) apresiasi konsumen terhadap penawaran promosi 
premium akan lebih efektif apabila memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

 Promosi premium dilakukan dengan memberikan premium 
secara langsung, tanpa sistem penundaan 

 Jumlah produk yang dibeli relatif sedikit 
 Nilai premium bisa diketahui dengan pasti 
 Sikap konsumen terhadap merek tersebut positif 
 Ketertarikan konsumen pada premium tersebut bagus 
 Karakteristik konsumen termasuk yang cenderung gampang 

terpengaruh dan berdaya beli. 
 

Menurut Arora (2007) promosi premium jauh lebih efektif dari-
pada promosi harga. Meskipun demikian pengaruh promosi premium 
ini berbeda-beda dalam populasi konsumen. Dalam tingkatan lebih 
kecil ternyata promosi premium juga lebih efektif ketimbang promosi 
tradisional, seperti potongan dan rabat. Bentuk promosi paling umum 
adalah price pack deals atau sering disebut juga nilai kemasan, yang 
terdiri dari dua bentuk:  

(1) paket bonus (bonus pack), berupa tambahan jumlah dengan 
produk yang sama dan ditawarkan gratis dengan syarat membeli 
paket standar dengan harga regular. Contohnya, Sunsilk shampoo 
botol 400 ml mendapat tambahan gratis 33% lebih banyak;       
(2) paket terikat (banded pack), di mana pemasar mengembang-
kan paket khusus dari produk dengan jumlah lebih banyak 
namun harga yang lebih murah. Metode ini tujuannya meme-
nuhi konsumen dengan produk. Biasanya tehnik ini digunakan 
untuk memperkenalkan sebuah produk baru berukuran besar 
atau untuk mendorong keberlanjutan pemakaian produk, dan 
meningkatkan konsumsi. Variasi lain dari tehnik ini adalah “beli 
1 dapat gratis 1” atau penawaran lain yang mirip. 

 
Arora et al (2007) melakukan penelitian tentang karakteristik 

promosi embedded premium (EP) sebagai sebuah strategi sales 
promotion dan mendekatkannya dengan pendekatan tradisional seperti 
diskon dan rabat penjualan. Digambarkan juga bagaimana asosiasi 
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sosial dari EP mungkin memengaruhi pilihan pelanggan secara berbeda 
dengan promosi harga. Ditemukan juga bahwa EP lebih bermanfaat 
untuk merek yang belum ternama ketimbang merek sudah ternama. 

 
Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah penunjuk penting kualitas sebuah merek. 
Perusahaan yang mau dan mampu mengeluarkan biaya periklanan 
besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berinvestasi di sebuah 
merek yang menyiratkan merek berkualitas superior (Kirmani and 
Wright, 1986). Aaker dan Jacobson (1994) menemukan juga pengaruh 
yang positif antara periklanan dan persepsi kualitas. Pengeluaran 
periklanan yang berhubungan positif dengan persepsi kualitas akan 
menyebabkan meningkatnya brand equity. Periklanan memainkan 
juga peran penting dalam peningkatan kesadaran merek dan penguatan 
asosiasi-merek. Jadi biaya periklanan yang besar akan berpengaruh 
positif dengan kesadaran-merek dan asosiasi-merek, yang pada akhir-
nya memperkuat juga brand equity. Dikatakan oleh Malinowska-
Olszowy, (2005) bahwa periklanan merupakan instrumen lain dari 
program pemasaran yang berusaha membangun citra sebuah merek. 
Kampanye iklan terbaik pun tidak akan menyelamatkan sebuah merek 
apabila opini konsumen negatif dan pengalaman mencoba produk dari 
konsumen penuh ketidakpuasan. 

Banyak peneliti menyarankan agar melakukan lebih banyak 
aktivitas periklanan (advertising) dalam membangun merek produk 
(Low, 2000; Aaker, 2001; Ali, 2008; Cleland, 2000; Gedenk, 1999; 
Jedidi, 1999; Walker, 2002). Melakukan aktivitas periklanan berbeda 
dengan aktivitas sales promotion (Low, 2000). Aktivitas periklanan 
menggunakan berbagai cara untuk memengaruhi konsumen dengan 
menawarkan alasan-alasan untuk membeli produk, seperti jaringan 
kerja yang bagus, janji-janji dan pengiriman tepat waktu. Cara-cara 
yang dilakukan mengutamakan faktor alami dari emosional ataupun 
fungsional, seperti mengiklankan kalimat “di mana pun anda berada, 
jaringan kerja kami selalu mengikuti anda.” Kerangka waktu periklan-
an adalah jangka panjang. Tujuan utamanya adalah membangun citra 
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tentang merek (brand image). Namun langsung maupun tidak langsung 
tujuan periklanan adalah membujuk pelanggan untuk membeli produk  
yang ditawarkan. 

Periklanan dapat menjangkau sejumlah besar orang dalam ber-
promosi secara efektif, meskipun biaya secara keseluruhan tinggi, 
namun relatif murah apabila diperhitungkan biaya tiap orang yang 
terjangkau (Dann, 2007). Tujuan periklanan adalah jangkauan lebih 
luas dan frekuensi yang lebih sering. Ada perbedaan mendasar antara 
sales promotion dan periklanan (Thomson, 2006; Low, 2000), antara 
lain: 

 Permintaan jangka pendek dan panjang 
 Mendorong perpindahan merek dan kesetiaan terhadap merek 
 Membujuk untuk mencoba memakai dan mendorong pembe-

lian ulang 
 Mempromosikan harga dan mempromosikan citra 
 Hasil yang segera dan hasil jangka panjang 
 Hasil terukur dan sulit untuk diukur 
 

Menurut Steenkamp (2003) dampak paling besar terhadap kam-
panye promosi dan periklanan sepenuhnya tergantung pada sifat alami 
tanggapan konsumen, bukan dari situasi persaingan. Dikatakan apabila 
permintaan elastisitas periklanan tinggi, maka efektivitas periklanan 
akan tinggi, jadi perusahaan harus melakukan kegiatan periklanan. 
Lebih jauh dikatakan oleh Walker (2002) para pemasar benar-benar 
harus menggantungkan pada periklanan (advertising) sebagai salah satu 
alat utama dalam mengembangkan dan memperkuat brand equity. 
Meskipun demikian para pemasar menginginkan juga periklanan dapat 
membangun merek mereka dalam jangka panjang.  

Periklanan adalah sebuah bagian yang disebut komunikasi massal 
yang harus dibayarkan, secara umum diartikan sebagai ruang berbayar 
untuk publikasi, atau waktu yang dibayarkan di radio, televisi, ataupun 
di bioskop. Bisa meliputi juga pemasangan poster, papan reklame, dan 
periklanan bidang luar lainnya (Temporal, 2002). Dikatakan oleh 
Glowa (2002) bahwa pada saat periklanan merupakan sebuah bentuk 
komunikasi pemasaran, bukan berarti itu sama dengan aktivitas mem-
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bangun merek. Membangun merek tentang bagaimana menyediakan 
sebuah proposisi nilai unik di pasar, dan itu baru terjadi apabila per-
iklanan mengomunikasikan pesan tersebut. Bahkan dengan periklanan 
yang bagus dapat membujuk orang untuk membeli produk yang buruk 
(inferior products).  

 
Reputasi Perusahaan (Corporate Reputation) 

Ditegaskan oleh Alessandri (2006) bahwa reputasi perusahaan 
dan strategi bisnis berperan penting dalam hubungan antara strategi 
merek (branding strategy) dan kinerja keuangan perusahaan. Lebih 
lanjut perusahaan yang memiliki reputasi bagus akan dapat menikmati 
konsistensi merek dalam jangka waktu lama. Menurut Dowling (2001) 
tantangan untuk membangun sebuah reputasi yang hebat, sehingga 
dapat menjadi sebuah perusahaan yang memiliki merek super 
(corporate super brand) harus dimulai dari pimpinan puncak perusa-
haan. Pimpinan puncak perusahaan membentuk sebuah visi dan stra-
tegi, dan menjadikannya budaya dalam keseluruhan organisasi. Hal ini 
memerlukan kepemimpinan dan arahan kepada para karyawan untuk 
menciptakan sebuah organisasi yang berarti dan otentik untuk seluruh 
pemangku kepentingan. Membangun reputasi perusahaan memerlukan 
komitmen  jangka panjang. Reputasi merupakan kekayaan yang sangat 
tidak ternilai dan merupakan faktor penting dalam membangun sebuah 
merek yang kuat.  

Dikemukakan oleh Martin (2007) bahwa pada saat ini organisasi 
harus mampu menyeimbangkan integrasi antara jatidiri perusahaan 
yang kuat (strong identity) dan citra perusahaan (corporate image) 
yang kuat. Reputasi manajemen dan pembentukan merek perusahaan 
menjadi strategi yang sangat penting untuk perusahaan berskala multi-
nasional ketimbang perusahaan berskala domestik. Banyak perusahaan 
besar yang kehilangan kemampuan untuk mengembangkan produk 
yang dapat menyediakan nilai persepsi bagi pelanggan. Sebuah reputasi 
yang buruk akan menurunkan nilai produk.  



Brand Salience dalam Teori 

 
65 

Apabila sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, akan 
selalu dapat digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis. Semenjak 
tahun 1984, Fortune selalu memublikasi hasil dari sebuah “lomba 
kecantikan” (beauty contest) di antara 500 perusahaan yang terdaftar 
dalam Fortune 500. Setiap tahun para eksekutif dan analis perusahaan 
memeringkat sektor ekonomi perusahaan dalam delapan atribut: kua-
litas manajemen, kualitas produk, kemampuan mengembangkan dan 
mempertahankan orang-orang kunci, kekuatan finansial, penggunaan 
kekayaan perusahaan, nilai investasi, tingkat inovatif, dan menjalin 
komunitas dan peduli lingkungan. Dari peringkat ini Fortune mem-
perlihatkan keseluruhan nilai reputasi perusahaan (corporate reputa-
tion) dan yang dinominasikan dalam ‘America’s Most Admired 
Companies’ (www.fortune.com). 

Reputasi sebuah perusahaan adalah suatu kekayaan yang sangat 
bernilai. Menurut Dowling (2001) ada beberapa manfaat sebuah 
reputasi yang bagus untuk perusahaan: 

a. Sebagai tambahan ekstra nilai psikologis untuk produk dan 
jasa yang dihasilkan perusahaan. Membantu mengurangi 
risiko persepsi pelanggan pada saat membeli sebuah produk 
atau jasa; 

b. Membantu pelanggan dalam memilih produk pada saat 
produk dipersepsikan berfungsi sama. Dapat meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan (perusahaan yang baik akan ber-
pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan); 

c. Membantu perusahaan mendapatkan karyawan berkualitas 
pada saat perekrutan karyawan baru (kebanyakan orang 
akan suka bekerja di perusahaan yang terhormat). Dapat 
meningkatkan efektivitas periklanan dan kekuatan penjualan 
(reputasi yang hebat dari perusahaan akan meningkatkan 
kredibilitas dari periklanan yang dilakukan perusahaan); 

d.  Mendukung pengenalan produk baru. Menjadi signal kuat 
bagi  kompetitor; 

e. Menyediakan akses untuk mendapatkan layanan dari penye-
dia jasa professional terbaik; 

f.  Membantu mendapatkan modal dari pasar saham dan me-
ningkatkan posisi tawar dalam jalur perdagangan. 

  

 

http://www.fortune.com/
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Negara Asal (Country of Origin /COO) 

Dikatakan oleh Chattalas (2008) bahwa tempat di dunia di mana 
sebuah produk diproduksi disebut sebagai ‘Country-of-Origin of the 
product’ (COOP). Saat ini kebanyakan produk yang dijual di pasar 
tanah air selalu diberi label ‘ buatan negara…’ (made in countryname). 
Dalam bab 4 perjanjian NAFTA dibuat spesifikasi bagaimana sebuah 
negara membuat ‘buatan …’ (made in) untuk produk dengan kompo-
nen yang berasal dari banyak negara. Juga ditentukan produk dengan 
merek yang sama mungkin mempunyai COOP yang sama ataupun 
berbeda. Sebagai contoh, televisi merek Toshiba dirakit di Mexico, 
namun suku cadangnya berasal dari negara Jepang, Mexico dan 
Amerika. Pada saat yang sama, nama merek Toshiba identik dengan 
nama berasal dari Jepang. Negara asal merek/Country-of-the-Brand 
(COOB) adalah negara di mana kantor pusat perusahaan memiliki 
nama merek tersebut berada. 

Schooler (1965) memublikasikan penelitian pertama tentang 
pentingnya peranan COOP. Banyak penelitian setelah itu namun se-
cara umum menyimpulkan bahwa pengaruh COOP dapat memainkan 
peran penting dalam pilihan konsumen terhadap sebuah merek 
produk. Menurut penelitian yang dilakukan Liefeld (2002) bahwa 
berdasar apa yang dikatakan oleh responden tentang kepercayaan, 
persepsi dan sikap tentang kualitas atau nilai sebuah produk tentang 
konsumen dari berbagai negara, maka selalu diserrtakan COOP sebagai 
salah satu variabel pilihan konsumen yang penting sehingga seharus-
nya para pemasar memperhitungkannya. 

Dalam sebuah kampanye iklannya, Singapore Airlines menyata-
kan, “In this ever changing world, Singapore Girl, you’re a great way to 
fly,’untuk mengingatkan kembali akan kehangatan dan keramahan 
“Singapore Girl” kepada para penumpang pesawat. Kampanye iklan ini 
memosisikan Singapore sebagai sebuah negara yang relatif hangat, 
lembut dan bersahabat, sebagai salah satu contoh penggunaan dimensi 
stereotip negara untuk memengaruhi persepsi negara dalam praktik 
pemasaran.  
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Menurut Chattalas (2008) banyak perusahaan yang seringkali 
menggantungkan kekuatan sebuah citra perusahaan nasional. Dalam 
beberapa kasus perusahaan mungkin secara strategis memilih mengo-
munikasikan sebuah negara asal yang berbeda untuk menghindari 
asosiasi yang negatif dari negara asal atau untuk memanfaatkan 
stereotip positif negara lain. 

Salah satu masalah penting yang dihadapi merek produk buatan 
negara Asia dalam kurun waktu terakhir ini adalah persepsi produk 
murah dan berkualitas rendah (Temporal, 2002). Persepsi ini berlang-
sung selama puluhan dekade, dan terbukti sulit dihilangkan. Memerlu-
kan waktu 30 tahun untuk produk dengan merek Jepang dalam meng-
ubah persepsi buruk. Namun saat ini persepsi terhadap produk buatan 
negara China masih belum berubah. Saat ini perusahaan di seluruh 
dunia berusaha mengembangkan bisnisnya di pasar dunia. Faktor 
negara asal/COO menjadi faktor penting bagi konsumen dalam mela-
kukan keputusan beli sebuah merek, meskipun sebuah produk dibuat 
dalam berbagai komponen yang berasal dari berbeda negara. Lebih 
jauh Kotler3 untuk menunjukkan bahwa keragaman komponen terse-
but tidak terlalu memengaruhi sebuah merek, mengatakan: 

Pada saat merek didukung oleh kualitas produk, identitas mereka 
bebas dari sumber produksi maupun kepemilikan. GAP mempro-
duksi banyak pakaian di negara Amerika Tengah. Model terbaru 
GAP dipakai kalangan muda Amerika tanpa mereka tahu di 
mana Costa Rica atau Guatemala. Hugo Boss memproduksi kaos 
di China untuk pekerja di Amerika, tanpa membawa asosiasi 
tentang China. Brand equity dibangun lewat arti emosional akan 
design merek dan promosi merk. Tidak tergantung pada sumber 
produksi ataupun sumber kepemilikannya. 

 
Menurut Sivakumar (2002) ada beberapa faktor yang meme-

ngaruhi COO terhadap evaluasi sebuah merek:  

(1) Waktu. Citra tentang sebuah negara akan berubah pada saat 
pelanggan menjadi lebih terbiasa dengan suatu negara, atau pada 
saat secara nyata kualitas produk menjadi lebih baik. Contoh 
paling baik adalah mobil buatan Jepang, yang semula dipandang 

                                                 
3 http://www.kotlermarketing.com/resources/miltonkotler/pearls/p38.html 
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negatif sekarang menjadi positif setelah melewati beberapa 
decade; (2) Keahlian konsumen (consumer expertise). COO akan 
berpengaruh kuat pada saat konsumen tidak terbiasa dengan se-
buah kategori produk, ataupun pada saat konsumen tidak memi-
liki cukup waktu dan kurangnya pemahaman terhadap produk; 
(3) Demografis. Persepsi konsumen terhadap COO bervariasi 
secara demografis seperti pengaruh jender, usia, pendidikan dan 
penghasilan. Penelitian menunjukkan bahwa COO berpengaruh 
kuat untuk kalangan konsumen usia lebih tua, pendidikan lebih 
rendah dan konsumen yang mempunyai faham politik konser-
vatif; (4) Kemiripan antar negara (similarity between countries). 
Persepsi konsumen terhadap COO bervariasi di tiap negara. 
Variasi itu berdasar kesamaan kepercayaan, budaya dan sistem 
politik antara negara asal konsumen dan produk tersebut berasal; 
(5) Perkembangan ekonomi (economic development). Di negara 
berkembang, produk nasional biasanya lebih diutamakan dari-
pada produk impor. Di sisi lain, produk domestik negara berkem-
bang dinilai kurang disukai daripada produk buatan asing 
khususnya dari negara berkembang. 

        

Karakteristik Status Sosial Ekonomi (Socio Economic Status 
Characteristic) 

Penelitian menunjukkan bahwa tingginya status sosial ekonomi 
konsumen, misal tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, status perka-
winan, kondisi pekerjaan, akan sangat menunjang tingkat konsumsi 
sebuah produk (Reardon, 2007). Menurutnya secara logika bahwa 
dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi akan didapatkan:  

(1) sumber daya lebih besar seperti tingkat penghasilan yang 
tinggi akan dapat membeli produk bernilai tinggi (Donthu and 
Garcia, 1999); (2) Sumber daya yang lebih kecil seperti waktu 
yang terbatas, akan membeli lewat gerai yang lebih nyaman 
untuk membeli (Darian, 1987); (3) Semakin tinggi tingkat pen-
didikan dan pengetahuan yang dimiliki, akan memiliki banyak 
pilihan terhadap  yang tersedia (Donthu and Garcia, 1999). 

 
Seperti yang diindikasikan oleh Darian (1987) dan Donthu dan 

Garcia (1999) bahwa tingkat penghasilan yang semakin tinggi dari 
konsumen, cenderung  mengecilkan nilai risiko keuangan dalam situasi 
beli produk. Dikatakan oleh Chattalas (2008) bahwa dalam situasi di 
mana konsumen mempunyai sikap etnis (ethnocentric) yang tinggi, 
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akan berpengaruh pada pemilihan produk, tujuan pembelian dan 
kemauan untuk membeli produk asing. Menurut Liefeld (2002), yang 
melakukan penelitian konsumen di Amerika Utara, bahwa karakter-
istik dari pembeli (characteristic of purchaser) seperti umur, jender, 
pendidikan, negara kelahiran, berpengaruh kuat dalam keputusan beli 
sebuah merek produk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Pemetaan Hasil Penelitian Utama Terdahulu 

Tabel 2.1 
Tabel Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

Pemetaan Hasil Penelitian Utama Terdahulu Tentang Aktivitas Promosi Harga, Promosi Premium dan Periklanan dalam 
Pembentukan Brand Salience 

Peneliti 
  

Masalah 
  

Teori 
  

Hasil Temuan 
  

Kekuatan/Kelemahan/ Celah 
Penelitian 

Nijs, et al,  
(2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Menguji pengaruh 
promosi harga 
terhadap permintaan 
jangka panjang dan 
jangan pendek. 
Juga menguji 
sekaligus 
bagaimana 
pengaruh ini 
mengubah intensitas 
pemasaran dan 
persaingan di pasar 
 
 
 
  

Blattberg&Neslin (1990) 
tentang pengaruh promosi 
harga tidak hanya 
terbatas pada pengaruh 
lanbgsung dan seketika 
saja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raju (1992) tentang 
promosi harga memiliki 
dua komponen dalam 
kategori produk yaitu 
frekuensi produk yaitu 
frekuensi promosi dan 
kedalaman promosi 

Efek dinamis dapat juga mening-
katkan pengaruh langsung promosi 
harga melalui kekuatan yang 
berbeda pada tingkat konsumen 
pada saat mempromosikan merek 
dan tingkat persaingan itu sendiri. 
Sebaiknya dapat menstimulasi 
promosi baru, baik dengan cara 
mempromosikan merek ataupun 
terhadap situasi persaingan yang 
dihadapi sebaliknya dapat 
menstimulasi promosi baru, baik 
dengan cara mempromosikan merek 
ataupun terhadap situasi persaingan 
yang dihadapi. 
 
Frekuensi promosi mencerminkan 
seberapa sering pelanggan 
merasakan promosi harga, seperti 
berapa minggu promosi tersebut 
berlangsung. Kedalaman promosi 
mengkhu-sus kan pada ukuran rata-
rata promosi hargayang diberikan 

Kekuatan penelitian ini terlihat dari 
ketertarikan penulis terhadap peranan 
moderasi dari intensitas pemasaran, 
reaksi dari tingkat persaingan, dan 
struktur persaingan dalam kekuatan 
ekspansi pasar oleh aktivitas promosi 
harga. Juga kemampuan mengiden-
tifikasi pengaruh utama dari promosi 
harga dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang, sehingga dapat diukur 
efektivitas dari aktivitas dapat diukur 
efektivitas dari aktivitas promosi harga 
 
 
 
 
Berdasarkan keterbatasan penelitian 
ini maka penelitian mendatang 
disarankan untuk meneliti pengaruh 
promosi harga terhadap merek 
pemimpin pasar lawan private label. 
Penelitian bisa dikembangkan juga 
untuk variabel bauran pemasaran yang 



  
  

  
  

Becker (1971) tentang 
permintaan elastisitas 
harga seharusnya lebih 
besar dalam pasar yang 
dikarakteristikkan oleh 
sejumlah kecil merk 
 
 
 
 
 
 
 
Ailawadi & Neslin (1998) 
tentang produk yang 
mudah rusak termasuk 
salah satu kovarian yang 
berdampak terhadap 
efektivitas promosi harga 
 
 

promosi hargayang diberikan kepada 
pelanggan, seperti bera-pa rupiah 
potongan harganya 
Efektivitas promosi harga  diharap-
kan lebih besar/lebih rendah dalam 
lingkungan persaingan yang 
kurang/lebih ketat. Konsumen yang 
diinformasikan tentang harga dan 
kualitas saling berbeda kategori 
merek, mereka harus harus bisa 
memilih mana yang lebih 
menguntungkan 
 
Mengindikasikan bahwa pengaruh 
kategori permintaan dari promosi 
harga lebih besar untuk produk yang 
mudah rusak diban dingkan dengan 
yang tahan lama. Hal ini terjadi 
karena meningkatnya pemakai-an 
konsumen terhadap kategori produk 
yang mudah rusak. 

lain, sekaligus bisa diteliti pengaruh 
efektivitas periklanan terhadap sebuah 
merek. terhadap sebuah merek. 
Penelitian ini menganalisis reaksi 
persaingan yang terjadi pada merek, 
belum menganalisis masalah 
kanibalisasi antar merek. 
 
 
 
 
 
 
Penelitian ini juga mengambil data dari 
pasar swalayan. Penelitian dengan 
mengambil data dari tempat bervariasi 
akan menghasilkan sesuatu yang juga 
lebih bervariasi. Penelitian ini 
dilakukan di negara Belanda, sehingga 
hasil temuan ini digeneralisir untuk 
negara lain juga. Penelitian ini akan 
sangat bagus apabila diuji di negara 
maju maupun di negara berkembang 
lainnya. 
  

Low, et al, 
(2000) 
 
 
 
 
 
 

Adanya desakan 
terhadap para 
manajer merek 
perusahaan besar 
untuk menaikkan 
atau mempertahan-
kan pengeluaran di 
bidang periklanan 

Farris (1997; 1978), 
Lancaster (1986), Fader& 
Lodish (1990), Quelch, et 
al., (1984), 
Balasubramanian & 
Kumar (1990) tentang 
anggaran sales promotion  
dan periklanan mempunyai 

Hasil penelitian mereka menunjukkan 
variasi produk dan faktor pasar 
(seperti tingkat pertumbuhan pasar, 
pangsa pasar, aktivitas persaingan, 
dan harga relatif sebuah produk) 
adalah  signifikan terkait terhadap 
tingkat pengeluaran untuk biaya 
periklanan dan sales promotions. 

Kekuatan penelitian ini terletak pada 
kemam puan penulis melakukan studi 
untuk mema hami alokasi anggaran 
komunikasi pema saran sebagai 
sebuah keputusan yang harus dibuat 
oleh para manajer merek. Penelitian ini 
tidak hanya berguna untuk mengetahui 
alokasi persentase periklanan 



  
  
  
  
  
  
   

media demi mengu-
rangi pengeluaran 
sales promotion 
yang sudah sangat 
besar. Penelitian ini 
meneliti hal-hal yang 
memengaruhi dan 
hasil dari pemakaian 
anggaran untuk 
periklanan dan sales 
promotion dengan 
pandangan rasional. 
 
  

pengaruh antara produk 
dan karakteristik pasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ailawadi et al., (1994; 
1997), Balasubramanian 
& Kumar (1997a;1997b) 
tentang  masalah 
penelitian anggaran sales 
promotion dan periklanan 
difokuskan pada factor 
pemahaman yang ber- 
kaitan dengan rasio 
komunikasi pemasaran 
antara pengeluaran dan 
hasil dari penjualan. 

Meskipun demikian para peneliti 
ini belum menguji alokasi relatif 
perusahaan terhadap periklanan 
dan dibandingkan dengan sales 
promotions. Masalah alokasi relatif 
sangat  penting bagi para manajer 
merek pada saat ini, apalagi yang 
hanya memiliki anggaran terbatas 
atau bahkan menurun. 
  
  
 
Dalam studi tentang periklanan 
dan sales promotion yang dilaku- 
kan menghasilkan bahwa tingkat 
pertumbuhan pasar dan pangsa 
pasar sebagai petunjuk penge- 
luaran periklanan dan sales 
promotions. Studi lebih fokus pada 
masalah teknis analisis data 
ketimbang pertanyaan substantif 
tentang kerangka kerja teoritis dan 
masalah manajerial lainnya. 
 
 
 
 
Tahapan  daur hidup produk 
untuk sebuah merek mencakup 
permintaan konsumen dan  
intensitas persaingan. 
 

dibandingkan sales promotion, namun 
bisa diketahui juga tingkat pengeluaran 
secara total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan keterbatasan penelitian 
ini maka penelitian mendatang perlu 
membandingkan  besarnya tingkat 
absolut anggaran sales promotion 
untuk tiap merek, khususnya untuk 
merek berskala multi nasional dan 
merek berskala regional. Juga 
disarankan meneliti pengaruh tipe 
sales promotion yang lain seperti 
pelaksanaan kontes produk, undian, 
yang mungkin menghasilkan akibat 
berbeda dengan pemberian kupon 
penjualan terhadap merek 
perusahaan. 
 
Penelitian lebih jauh disarankan untuk 
menguji pengaruh moderating antar 
peubah anteseden.Sebagai contoh, 
misalnya  produk yang masih dalam 
tahap awal dari daur hidup produk, 
bisa menjadi factor pendorong 
pemakaian sales promotion atau 
periklanan.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Catry&Chevalier (1974) 
tentang tahapan merek 
dalam daur hidup produk. 
  
  
  
  
  
  
  
 

Dalam dua tahap awal daur hidup 
produk, yaitu tahap perkenalan 
dan pertumbuhan, periklanan 
digunakan untuk menginformasi- 
kan kepada konsumen tentang 
fitur dan manfaat produk, untuk  
secara strategis memposisikan 
sebuah merek serta membangun 
kesadaran merek . 
Pengeluaran untuk periklanan pada 
tahap matang berpengaruh negatif. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Steenkamp, 
et al.(2003) 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

Bagaimanakah 
reaksi dari para 
kompetitor terhadap  
yang lain atas 
serangan sales 
promotion maupun 
periklanan yang 
dilakukan. Reaksi 
persaingan bisa 
pasif, diakomodasi 
atau dibalas, sehing-
ga perlu dikembang-
kan sebuah tahapan 
ekspetasi pada tipe 
dan intensitas 
perilaku reaksi. 
  
  
 

Leeflang&Wittink (1996); 
Nijs et al.,(2001) tentang 
saat sebuah merek yang 
bersaing membuat kejutan 
potongan harga atau 
periklanan, bagai-
manakah tanggapan 
merek lain? 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Paling banyak terjadi adalah 
reaksi untuk membiarkan, hanya 
sebagian kecil yang mengakomo- 
sasi. Lebih jauh dikatakan bahwa 
aksi persaingan dengan promosi 
harga secara umum menjadi 
lebih sering seiring dengan semakin 
kuatnya pembalasan daripada aksi 
persaingan dengan periklanan. 
Pembalasan per-saingan dengan 
promosi harga lebih telak ketimbang 
periklanan. 
  
 
 
 

Kekuatan penelitian ini adalah 
kemampuan melakukan studi empiris 
terhadap reaksi jangka pendek dan 
jangka panjang atas  kejutan serangan 
pesaing dengan aktivitas sales 
promotion dan periklanan terhadap 
lebih dari 400 kategori produk 
konsumen, selama lebih dari 4 tahun 
penelitian.Penelitian ini mampu 
menjawab tiga pertanyaan penting, 
yaitu bagaimana sebuah merek  
bereaksi terhadap serangan dalam 
persaingan, pada saat kapan reaksi 
persaingan menjadi lebih agresif, dan 
apakah reaksi persaingan yang 
dilakukan dapat dibenarkan? 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Chen (1996); 
Chen,Smith& 
Grimm (1992), Dutton& 
Jackson (1987) tentang 
tiga pengarah perilaku 
utama dari reaksi 
persaingan. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Reibstein&Farris (1995) 
tentang kekuatan pasar 
menyerang sebuah merek 
  
  
  
  
  

Tiga pengarah perilaku tersebut 
adalah kesadaran atas serangan 
persaingan, motivasi untuk ber- 
reaksi, dan kemampuan untuk 
bereaksi. Tiga pengarah ini ber- 
implikasi pada faktor khusus yang 
memengaruhi intensitas reaksi 
persaingan terhadap periklanan dan 
sales promotion, serta secara 
rasional menjawab  pola reaksi yang 
pasti. Secara khusus dikatakan 
bahwa intensitas reaksi persaingan 
dipengaruhi karakteristik sifat 
menyerang dan bertahan dari merek, 
termasuk kekuatan pasar untuk 
menyerang sebuah merek. 
Merek-merek memiliki kekuatan 
besar mempunyai anggaran yang 
lebih besar, distribusi lebih lebar, 
mempunyai tempat pajangan 
yang banyak dan bagus. 
Konsekuensinya kompetitor lebih 
sering mengamati dan mempelajari. 
  

Berdasarkan keterbatasan penelitian 
maka penelitian mendatang 
disarankan dapat lebih  memahami 
reaksi persaingan akibat serangan 
periklanan dan sales promotionharus 
bisa mempertimbangkan merek yang 
lebih kecil, tidak hanya fokus pada 
merek utama. Penelitian ini mengambil 
data perusahaan di Belanda, sehingga 
bisa dikembangkan di negara lain. 
Juga disarankan meneliti efektivitas  
periklanan private label, sekaligus 
dapat diteliti reaksi periklanan pada 
tingkat media. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Bacharach&Lawler 
(1981); Molm (1990) 
tentang kekuatan asimetri 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Kahn&McAlister (1997) 
tentang private label 
brand versus merek 
nasional 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Konsisten dengan bidang sosio- 
logi dikatakan bahwa intensitas 
pembalasan bergantung pada 
asimetri kekuatan (power 
asymmetry) antara merek penye- 
rang dan merek bertahan. Dari 
perspektif ekonomi merek yang 
lemah seringkali tidak memiliki sumber 
daya yang cukup untuk menanggapi 
serangan periklanan dan sales 
promotion dari merek kuat. 
 
Dikatakan bahwa reaksi per- 
saingan lebih kecil terjadi pada 
private label, baik pada saat 
saat private label berfungsi 
sebagai merek penyerang maupun 
merek bertahan. Jadi motivasi untuk 
bereaksi lebih kecil dalam kasus 
private label. Persaingan yang 
dilakukan sebuah private label 
mungkin dipandang tidak terlalu 
mengancam disbanding yang 
dilakukan oleh merek nasional. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lipczynski&Wilson (2001) 
tentang intensitas 
periklanan 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
Boulding, Lee&Staelin 
(1994); Keil et al.,(2001) 
tentang promosi harga. 
dan kemampuan untuk 
menghabiskan persediaan 
barang 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Apabila elastisitas permintaan 
periklanan tinggi, maka periklan-an 
akan efektif, para manajer akan lebih 
termotivasi bereaksi untuk 
menyerang dengan periklanan. Hal 
ini juga dipenga-ruhi perilaku 
manajer yang ingin menghindari 
risiko pribadi.  Apabila bereaksi 
dengan periklanan untuk melawan 
persaingan periklanan, maka ma- 
najer tidak akan disalahkan apa- 
bila strategi ini gagal. 
 
Penggunaan terlalu sering promosi 
harga adalah untuk meningkatkan 
kepekaan harga di tingkat konsumen. 
Dalam kategori ini manajer akan 
lebih termotivasi  untuk bereaksi 
dengan memakai promosi harga 
demi melawan serangan promosi 
harga. Price promotions efektif untuk 
mudah membantu menghabiskan 
persediaan barang dan sangat efektif 
dalam usaha menarik konsumen dari 
merek lain (brand switching). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Slotegraaf,  
et al. (2008) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Walaupun para 
manajer merek 
seringkali berharap 
mendapatkan 
manfaat jangka 
panjang dari suatu 
tindakan pemasaran 
sementara, namun 
studi akademik 
mengatakan hal itu 
susah terjadi. 
Penelitian lanjutan 
mengasumsikan 
secara implisit 
bahwa merek itu 
sendiri tidak mem-
bawa pengaruh 
apabila promosi 
pemasaran tidak 
mengangkat 
penjualan secara 
permanen 
 

Blattberg&Neslin (1990); 
Dekimpe&Hanssens 
(1999); 
Rust et al.,(2004);  
Srivastava, Shervani& 
Fahey (1998) tentang 
pengaruh jangka panjang 
dari promosi pemasaran. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Usaha-usaha promosi merupakan 
alat sangat penting untuk 
membangun sebuah merek, dengan 
memajang produk di gerai, 
mengiklankan fitur produk, dan 
kadang dengan penurunan harga 
yang  merupakan komponen kunci 
dari baur pemasaran tradisional. 
Dicatat pula pentingnya nilai pe- 
mahaman terhadap pengaruh 
jangka panjang.  Dampak penjua- 
lan jangka panjang dapat dalam 
dua bentuk: (1) pengaruh perma- 
nen, di mana mewakili perubahan 
benar-benar terhadap dasar pen- 
jualan, dan (2) pengaruh akumu- 
lasi, yang merupakan gabungan  
pengaruh sepanjang waktu, baik 
negatif maupun positif 

Kekuatan penelitian ini dengan 
menguji sebuah rentang yang lebar 
berbagai merek dalam setiap kategori 
produk, maka penulis menemukan 
bahwa evolusi penjualan secara positif 
dari usaha-usaha promosi ternyata 
cukup biasa saja, khususnya untuk 
merek-merek kecil. Penulis ini juga 
menemukan  pengaruh permanen dan 
penjualan akumulasi dari promosi 
pemasaran adalah lebih besar merek 
dengan ekuitas lebih tinggi dan lebih 
mengenalkan produk, di mana merek 
dengan ekuitas rendah lebih 
mendapatkan manfaat dari pengenal-
an produk baru. Berdasarkan keter-
batasn penelitian maka penelitian 
mendatang disarankan menguji jangka 
panjang pemberian kupon penjualan, 
karena banyak merek yang tidak 
memiliki catatan tentang hal ini. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Aaker (1991); Ailawadi, 
Lehmann&Neslin (2003); 
Farquhar (1989); Keller 
(2003) tentang peranan 
brand equity. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Mizik&Jacobson (2003); 
Lodish et al.,(1995); 
Pauwels et al., (2004) 
tentang peranan 
pelengkap dari 
pengenalan produk 
(product introductions) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brand equity menyangkut nilai 
dari sebuah produk dengan nama 
merek yang dibandingkan dengan 
atau apabila produk sama yang tidak 
memiliki nama merek. Ini 
mencerminkan sikap pasti dari  
konsumen dan asosiasi dengan  
produk bermerek, yang pada 
akhirnya menghasilkan keuntungan 
khusus seperti peningkatan 
volume, harga premium dan  
keuntungan. 
 
Merupakan tantangan bagi merek 
dengan ekuitas rendah 
(low equity), walaupun merek 
dengan ekuitas rendah mempu-nyai 
nilai yang kecil untuk dikembangkan, 
namun dapat menciptakan nilai 
produk di pasar dan menjadi sumber 
bernilai bagi merek itu  sendiri. Pada 
saat produk dikenalkan di pasar, 
cenderung memberikan kesan 
sesuatu yang baru. Hasilnya 
pelanggan menjadi lebih perhatian 
terhadap upaya-upaya komunikasi 
atas produk-produk ini, seperti yang 
ditunjukkan dengan periklanan lewat 
televisi. Hal ini juga berpengaruh 
atas pajangan produk, promosi harga 
dan periklanan. 
  

Perlu penelitian lanjutan peran kupon 
penjualan, periklanan, dan aktivitas 
pemasaran lain terhadap brand equity 
perusahaan. Penelitian ini hanya 
dilakukan di satu retailer besar di kota 
utama US dan terhadap tujuh kategori 
produk cepat laku. Jadi masih bisa 
dikembangkan lebih lanjut. Perlu 
pengujian merekterhadap semua 
tahap dalam daur hidup produk karena 
akan berpengaruh terhadap aktivitas 
pemasaran yang harus dilakukan. 
 
Perlu menguji aktivitas pemasaran 
manakah yang memengaruhi kekuatan 
dan kelemahan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



Zacharias,  
et al, (2009) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Adanya keyakinan 
manajemen bahwa 
sebuah merek yang 
didukung dengan 
seringnya penawar-
an promosi maka 
merek mejadi 
menipis. Penelitian 
ini meneliti bagai 
pengaruh sales 
promotion pada 
customer-based  
brand equity (CBBE) 
di antara 3 kategori 
produk. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mela et al.,(1997); Schultz 
(2004); Jedidi et al.,(1999) 
tentang sales promotion 
berperan dalam pema-
saran, dan penggunaanya 
meningkat secara tajam. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Yoo & Donthu (2001) 
tentang mengembangkan 
skala pengukuran 
consumer based 
brand equity (CBBE) 
  
  
  
 
  

Menurut ( Economic Times,  
June 15,2003) pengeluaran sales 
promotiondi perusahaan India 
meningkat antara 500% sampai 
600% dalam 5 tahun terakhir. 
Para peneliti menemukan bahwa 
promosi harga mempunyai  
efek negatif terhadap brand equity, 
juga mengikis nilai harga konsumen. 
Dikatakan juga dalam jangka 
panjang periklanan berpengaruh 
positif terhadap brand equity, 
sedangkan promosi harga 
berpengaruh negatif terhadap brand 
equity. 
 
 
Mengembangkan skala CBBE 
untuk mempelajari pengaruh  
sales promotionpada consumer 
based brand equitydengan  
memakai skala multidimensi yaitu 
kesadaran dan asosiasi merek, 
persepsi kualitas dan kesetiaan 
merek, yang dinamakan MBE 
(Multi Dimensional Brand Equity. 

Kekuatan penelitian ini adalah pada 
kemampuan penulis untuk meneliti 
kemampuan sales promotion dapat 
mempengaruhi kesetiaan merek, 
persepsi kualitasdan kesadaran dan 
asosiasi merek dan keseluruhan dari 
brand equity. Berdasarkan keter-
batasan penelitian maka penelitian 
mendatang dapat dilakukan dengan 
mengembangkan penelitian terhadap 
kategori produk yang berbeda. Meng-
ingat penelitian ini dilakukan dengan 
mengambil sampel rumah sakit di Kera-
la (India), maka mungkin akan dihasil-
kan sesuatu yang berbeda apabila 
sampelnya adalah konsumen individu. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Mariola & Elena (2005) 
tentang kesadaran dan  
asosiasi merek. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Sales promotionsmempengaruhi 
kesadaran merek dan asosiasi 
merek dan mendorong konsumen 
mencari dan mendapatkan 
kesadaran sebuah merek 
diasosiasikan merek tersebut. 
Hal ini bagus tidak hanya bagi  
merek yang disukai, namun juga 
untuk merek lain. Jadi sales 
promotionberkontribusi terha- 
dap brand equitydalam mem- 
bentuk kesadaran dan kesukaan 
yang kuat serta asosiasi keunikan 
merek dalam ingatan konsumen. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sriram, et 
al, -2004 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bagaimanakah 
tingkat optimalisasi 
anggaran periklanan 
dan sales 
promotions dalam 
pasar yang dinamis 
dengan brand equity 
sebagai variabel 
mediasi. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Low&Mohr (2000); Mela, 
Gupta, &Lehman (1997); 
Papatla&Krishnamurthi 
(1996); Jedidi, Mela, & 
Gupta (1999) tentang 
pengaruh sales 
promotions dalam 
jangka panjang.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Banyaknya tekanan terhadap 
manajer merek untuk memper-
tahankan bahkan meningkatkan 
pengeluaran sales promotionagar 
dapat mencapai tujuan jangka 
pendek dan meningkatkan pangsa 
pasar perusahaan, meskipun mereka 
berusaha melakukan aktivitas yang 
dapat membangun merek seperti 
dengan periklanan. Jadi para 
manajer merek harus membuat 
aktivitas pemasaran jangka pendek 
namun juga memperhatikan 
konsekuensi jangka panjang. 

Kekuatan penelitian ini adalah 
kemampuan penulis untuk menghasil-
kan model yang memosisikan dampak 
jangka pendek sales promotion dalam 
dua komponen utama, baik dampak 
negatif maupun positif. Juga adanya 
dampak jangka panjang dari total 
pelaksanaan promosi. Sehingga hal ini 
dapat  menjadi petunjuk adanya efek 
yang berbeda aktivitas pemasaran 
dalam jangka pendek lawan jangka 
panjang. 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Naik, Raman&Winer 
(2005); Dube, Hitsch & 
Manchanda (2005) 
tentang bagaimana 
anggaran optimal untuk 
instrumen pemasaran 
yang memberi pengaruh 
jangka panjang terhadap 
keuntungan sebuah 
merek. 
 
 
Jedidi, Mela&Gupta 
(1999) tentang pengaruh 
periklanan dan sales 
promotion dengan 
brand equity sebagai  
peubah mediasi. 

Pada saat promosi mempunyai  
pengaruh positif terhadap sebuah 
kinerja merek, maka mungkin 
mempunyai pengaruh yang  harus 
diperhitungkan pada saat mengalo-
kasikan anggaran pemasaran. Pada 
saat pengaruh utama periklanan dan 
sales promotion positif, maka terjadi 
interaksi negatif pada saat promosi 
menurunkan efektivitas dari 
kampanye iklan. 
 
Pengaruh jangka pendek sales 
promotiondapat dibagi menjadi 
dua komponen, yaitu:  
(i) pengaruh positif yang mendorong 
konsumen berpindah merek, 
(ii) pengaruh negatif terhadap 
brand equity yang terbawa sela- 
ma beberapa periode lamanya. 

Berdasarkan keterbatasan penelitian 
maka penelitian mendatang 
disarankan fokus pada peubah seperti 
pasar regional, besar pengeluaran 
periklanan, biaya marjinal, dan 
dilakukan melalui pengecer. Perlu 
diteliti juga pengaruh perubahan 
kebijakan terhadap sales promotions 
dan periklanan terhadap beberapa 
kategori produk sehingga akan 
dihasilkan sesuatu yang akurat. 
  
  
  
  
  



Arora, et al,  
-2007 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mendefinisikan 
Embedded 
Premium (EP) 
sebagai peningkatan 
yang melibatkan 
sebuah penyebab 
sosial yang ditam-
bahkan pada suatu 
produk atau jasa. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cone et al.,(2003) tentang 
banyaknya merek di pasar 
terkait dengan masalah 
sosial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robin&Reidenbach 
(1987); Sen & 
Bhattacharya (2001); 
Drumwright (1996); 
Ross et al.,(1992); 
Brown& Dacin (1997) 
tentang EP Promotions 
banyak yang tidak setuju 
dapat dibandingkan 
dengan sales promotion 
tradisional. 

Banyak merek produk konsumen 
seperti Target yang merupakan  
pengecer Yoplait, Cheerios, dan 
Kemp, dan perusahaan jasa se- 
perti Working Assets, yang me- 
miliki asosiasi dengan bermacam 
kaitan sosial, seperti pendidikan 
anak dan riset kanker payudara. 
Semuanya ini berpengaruh dalam 
perilaku pilihan konsumen. Produk 
yang berasosiasi dengan masalah 
sosial ini merupakan salah satu 
syarat embedded premium (EP), 
sehingga produknya juga  diberi label 
EP. Misal, untuk pendidikan, EP 
Yoplait. 
 
 
Pada tingkat strategik adanya 
pengaruh persepsi konsumen dari 
motivasi perusahaan pada saat 
perusahaan menyatakan dirinya 
bertanggungjawab sosial. Hal ini 
mempengaruhi persepsi kuat dari 
konsumen terhadap merek 
perusahaan, dan EP cukup efektif 
sebagai bahan periklanan. EP unik 
dan efektif sebagai bentuk promosi 
yang memberi dampak heterogen 
lintas populasi konsumen. 

Kekuatan penelitian ini adalah 
kemampuan meneliti pengaruh jangka 
panjang dari asosiasi EP. Juga dapat 
diketahui EP sebagai sebuah strategi 
promosi adalah berhasil. Konsumen 
secara berbeda diketahui terpengaruh 
berdasar motivasi pribadi, disposisi, 
dan karakteristik dari merek yang 
terhubung. EP tidak hanya efektif 
untuk menaikkan penjualan, namun 
dapat juga menaikkan persepsi bagus 
terhadap merek. Dengan penelitian 
menjadi petunjuk bagi para manajer 
merekuntuk mencari cara mencari 
keunikan merek dengan merek lain, 
dan menggunakan EP sebagai pilihan 
taktik bersaing dengan merek lainnya. 
 
Berdasarkan keterbatasan penelitian, 
maka penelitian mendatang 
disarankan meneliti  implikasi program 
EP (Embedded Premium) terhadap 
brand equity. Juga  apakah pada saat 
program EP berakhir, sikap positif 
asosiasi terhadap merek masih bisa 
bertahan? Juga perlu diteliti program 
lanjutan apakah yang paling sesuai 
untuk merek setelah program EP 
berakhir. 
 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Webb&Mohr (1998) 
tentang langkanya pene-
litian promosi EP sebagai 
bagian dari sales 
promotion tradisional. 
  
  
  
  
  
  
  

Sedikit diketahui tentang atribut 
konsumen dan mengapa mereka 
mempertimbangkan membeli  
produk dengan label EP. Ini  
penting diketahui karena atribut  
konsumen mungkin berbeda, be- 
berapa atribut mungkin mengarahkan 
lebih kuat dari yang lain. Seringkali 
dalam literatur heteroginitas EP 
diabaikan, kadang dianggap ada, 
kadang tidak ada dalam 
sebuah populasi.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Yoo et al., 
(2000) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Apakah ada kaitan 
langsung antara 
aktivitas pemasaran 
yang dilakukan para 
manajer pemasaran 
terhadap kekuatan/ 
kelemahan 
dimensional brand 
equity dan terhadap 
brand equity secara 
keseluruhan. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Aaker (1991);  Simon& 
Sullivan (1993); Park& 
Srinivasan (1994); 
Farquhar, Han &I jiri 
(1991); Kamakura 
&Russel (1993) tentang 
konsep multidimensi dari 
brand equity 
  
 
 
   
Keller (1998) tentang 
pembuatan keputusan 
aktivitas pemasaran  
mempunyai pengaruh 
potensial terhadap brand 
equity 
  
  

Brand equity menciptakan nilai 
untuk konsumen dan perusahaan 
Sebuah peningkatan nilai bagi  
konsumen akan meningkatkan 
nilai sebuah perusahaan Brand 
equity bermultidimensi dan aktivitas 
pemasaran mempunyai efek signify-
kan terhadap dimensi brand equity, 
baik  positif maupun efek negatif. 
  
 
 
Brand equity seharusnya selalu 
diatur sepanjang waktu dengan 
mempertahankan keajegan 
merek, melindungi sumber- 
sumber brand equity, dan selalu 
membuat keputusan tepat dalam 
menentukan aktivitas pemasaran. 
  

Kekuatan penelitian ini adalah 
kemampuan untuk menghubungkan  
segala aktivitas baur pemasaran/ 
dengan seluruh dimensi brand equity, 
sekaligus dampaknya terhadap brand 
equity secara keseluruhan. 
Dapat dikenali kegiatan pemasaran 
apa  saja yang berpengaruh positif 
maupun negatif terhadap dimensi 
brand equity dan brand equity secara 
keseluruhan. 
 
Adapun kelemahan dan celah dalam 
penelitian ini adalah peneliti hanya me- 
musatkan aktivitas pemasaran pada 
aktivitas baur pemasaran, yang 
seharusnya  masih bisa diperluas. 
Peneliti juga masih memakai dimensi 
brand equity menurut teori dasar, yang 
sekarang sudah berkembang menjadi 
dimensi brand equity ten. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Zeithaml (1988) tentang 
persepsi kualitas mem- 
pengaruhi superioritas 
produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver (1997); Grover& 
Srinivasan (1992) tentang 
dimensi kesetiaan merek. 
dapat menciptakan 
konsumen yang setia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Pengalaman pribadi atas pema- 
kaian sebuah produk, keunikan 
sebuah produk dan situasi kon- 
sumsi memengaruhi keputusan 
subyektif konsumen terhadap 
kualitas sebuah produk. Untuk 
itu persepsi kualitas akan me- 
ngarahkan seorang konsumen  
untuk memilih produk tersebut 
dibanding produk pesaing. 
  
 
 
 
 
 
 
Kesetiaan terhadap sebuah 
produk adalah komitmen untuk 
membeli kembali atas sebuah 
produk secara konsisten di masa 
mendatang, namun perubahan  
situasi dan upaya-upaya pema- 
saran dapat mengubah perilaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peneliti juga masih menggabungkan 
dimensi brand awareness dan brand 
association, yang seharusnya masih  
dapat dipisahkan tersendiri. 
 
Penelitian mendatang disarankan 
memisahkan antara responden untuk 
kelompok yang berpengalaman dan 
tidak berpengalaman.Perlu diteliti juga 
interaksi dinamis antara brand equity 
dan konsekuensinya,karena 
meskipun brand equity merupakan 
hasil dari usaha pemasaran, namun 
bisa saja dihasilkan dari customer 
value yang didapatkan dari brand 
equity sebelumnya. 
 
Peran brand equity dalam 
keberhasilan sebuah perusahaan juga 
perlu diteliti. Brand equity mungkin 
tidak hanya memberikan nilai kepada 
perusahaan dan pelanggan, namun 
bisa juga kepada karyawan, 
pemegang saham, dan manajemen. 
Pada saat strategi dan keputusan 
bisnis dibuat untuk meningkatkan 
brand equity, semua pemangku 
kepentingan juga akan  
berhasil. 
 
 
 
 
 
 



Washburn  
et al.,(2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Menguji secara 
empiris penelitian 
yang sebelumnya 
dilakukan Yoo & 
Donthu atas skala 
brand equity ber-
dasarkan sisi konsu-
men Mengingat 
pentingnya brand 
equity sebagai tolok 
ukur keberhasilan 
sebuah perusahaan, 
maka penelitian ter-
sebut harus dapat 
diuji kelayakannya. 
Untuk itu akan dilan-
jutkan dengan 
melaporkan skala 
performa berdasar-
kan data terkini di-
bandingkan dengan 
hasil temuan Yoo & 
Donthu, sehingga 
dapat ditemukan pe-
tingnya skala 
pengukuran yang 
dikemukakan 
Yoo & Donthu, 
dalam kaitannya 
dengan co-branding 
produk. 
 
 

Keller (1993) tentang  
efek yang berbeda dari 
konsumen terhadap  
pengetahuan merek akan 
mempengaruhi 
pemasaran. 
produk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rao & Ruekert (1994)  
mengembangkan strategi 
co-branding untuk men- 
cipta sinergi atas 
kombinasi 
2 merek atau lebih. 
  
Simonin & Ruth (1995) 
menguji efek khusus atas 
kombinasi produk untuk 
mencipta co-branding 
 
 
 

Pemahaman bahwa skala brand 
equity yang mendasarkan pada 
konsumen merupakan sesuatu 
yang penting terhadap keberhasilan 
sebuah manajemen merek karena isi 
dan struktur memori  terhadap merek 
akan memengaruhi keefektifan 
strategi masa depan sebuah merek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi co-branding digunakan 
untuk mempercepat penerimaan 
konsumen akan sebuah produk 
baru dengan mengenalkan  
produk baru dengan lebih dari  
satu merek terkenal. 
  
Sinergi dua produk melalui gabungan 
merek yang sudah bagus dapat 
berkontribusi untuk pengembangan 
perilaku secara langsung terhadap 
pembentukan sebuah merek baru.  

Kekuatan penelitian ini pada 
penggunaan data terkini dengan 
melihat faktor co-branding produk 
sebagai acuan pembanding. Dilakukan 
uji empiris terhadap penelitian Yoo & 
Donthu (1997 dan 2002), sehingga 
akan dihasilkan pengukuran  brand 
equity dapat bermanfaat bagi 
perusahaan. Penelitian ini dapat juga 
untuk menguji brand equity berdasar-
kan persepsi di tingkat konsumen 
dalam konteks co-branding produk, di 
mana co-branding menjadi populer 
akhir-akhir ini, namun pengujian 
pengaruhnya terhadap brand equity 
masih sangat minim. 
  
Kelemahan dan celah penelitian ini 
adalah kesadaran merek dan asosiasi 
merek masih digabungkan, seharusnya 
dipisahkan karena masing-masing 
dimensi ini mempunyai kekhasan 
sendiri. 
 
Penelitian berikutnya seharusnya 
fokus pada kesetiaan merek dan 
asosiasi merek. Pengujian bisa 
dikembangkan dari 10 item pengujian 
yang dilakukan Yoo & Donthu, menjadi 
15 item pengujian. 
 
 
 



Ali et al.,  
(2008) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Menguji parameter  
baur pemasaran 
apakah berkaitan 
dengan pembentuk-
an reputasi merek 
telepon genggam 
Nokia di Pakistan. 
Diuji hipotesis bahwa 
reputasi sebuah 
merek merupakan 
sumber permintaan 
dan kualitas superior 
dalam persaingan 
dengan menetapkan 
harga premium untuk 
sebuah produk. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Czinkota&Ronkainen 
(2001); 
Nilson (1998) tentang 
globalisasi menciptakan 
kesadaran 
merek. 
  
 
 
 
 
 
 
  
Ambler &Styles (1997) 
tentang brand equity 
dapat diukur dalam dua 
perspektif. 
 
 
 

Globalisasi mencipta perubahan 
dalam kesetiaan merek dan 
kesadaran ini tidak lagi bergan- 
tung pada ketersediaan produk, 
misal di Pakistan, merek seperti 
McDonald, Pizza Hut dan KFC 
memiliki kesadaran yang kuat 
bahkan sebelum mereka membu- 
ka waralaba mereka di Pakistan. 
  
  
  
  
  
Dua perspektif dalam brand  
equity adalah pendekatan evalua- 
si keuangan dan pendekatan  
berbasis konsumen. Pendekatan 
evaluasi keuangan berhubungan 
dengan nilai moneter sebuah  
merek, sedangkan pendekatan  
berbasis konsumen berfokus  
pada merek itu sendiri yaitu  
bagaimana nilai yang konsumen 
berikan terhadap sebuah merek. 
Brand equity juga dapat dipertim-
bangkan sebagai akumulasi 
keuntungan untuk masa datang. 

Kekuatan penelitian ini adalah dapat 
ditemukannya parameter dalam baur 
pemasaran yang memberikan 
pengaruh terbaik dan terburuk dalam 
pembentukan merek dan reputasi 
merek sebuah merek. Juga diketahui 
apakah pembentukan reputasi merek 
sebuah produk dapat diterapkan 
dengan pembentukan harga premium. 
Kelemahan penelitian ini adalah hanya  
mengambil teba sempit dalam brand 
equity yaitu reputasi merek saja.  
  
  
 Celah penelitian ini adalah 
mengeksplorasi semua aspek dalam 
brand equity, juga  memungkinkan 
penelitian untuk produk  di industri 
yang berbeda. Juga melakukan 
penelitian di negara maju bisa saja 
akan dihasilkan sesuatu yang berbeda 
dengan penelitian yang dilakukan 
negara berkembang. 
  
  
  
  
  
 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aaker (1991,1996);  
Kapferer (1997) tentang 
perusahaan dan 
konsumen melihat pada 
reputasi merek 
terhadap apa yang dijual 
dan dibeli. 
  
 
 
 
 
 
Kapferer (1997); 
Baldinger& 
Rubinson (1996) tentang 
sebuah merek bereputasi 
adalah kekayaan yang 
sangat kuat, yang 
menguntungkan dari sisi 
kesetiaan dan kestabilan 
penjualan  di masa depan. 
 
Paul and John (1997) 
tentang sebuah merek 
bereputasi tinggi akan 
merefleksikan penghar-
gaan,  pencapaian dan 
keandalan. 

Tiap merek mewakili nilai yang  
berbeda, menciptakan profil yang 
berbeda dalam ingatan pelanggan 
sebagai sebuah keterpihakan. 
Misal, dalam industri minuman, 
Coca Cola , diposisikan sebagai 
"refreshing", dan dalam industri 
mobil, brand Volvo dipersepsikan 
sebagai "safety and comfort". 
Dalam industri ponsel, Sony 
Ericsson dipersepsikan sebagai 
"music and entertainment". 
  
Tercapainya tujuan sebuah merek 
bereputasi tinggi seharusnya dapat 
memperkuat citra merek. Reputasi 
merek adalah citra atas kualitas 
superior dan nilai tambah, yang 
dapat menerapkan 
harga premium. 
  
  
 
Atribut dari reputasi adalah suatu 
estimasi dari konsistensi melewati 
suatu periode waktu untuk sebuah 
entitas. Estimasi berdasar pada entitas 
kesediaan dan kemampuan untuk 
menunjukkan suatu aktivitas berulang 
dalam suatu atribut dengan beberapa 
bagian khusus entitas seperti harga, 
kualitas, promosi, distribusi dan 
kemampuan pemasaran lainnya. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kotler (1999) mendefinisi- 
kan tiga kelebihan yang 
jelas, di mana merek 
dapat 
memberikannya ke 
konsumen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Pertama, merek menginformasi- 
kan ke konsumen tentang kuali- 
tas produk. Pembeli, yang kon- 
sisten membeli merek sama, me- 
nyadari mereka mendapat kuali- 
tas sama tiap saat membeli produk 
tersebut. Kedua, nama merek 
memudahkan belanja konsumen, 
dengan peningkatan kemampuan  
untuk menemukan produk yang 
sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan, kebalikan dengan merek 
generik. Terakhir, nama merek 
menjadikan konsumen perhatian 
untuk menggambarkan produk 
baru yang tepat untuk mereka. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Beverland  
et al.,(2001) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tingkat kesadaran 
merek ZESPRI kiwi 
fruit ditemukan 
sangat rendah di 
antara konsumen, 
untuk itu artikel ini 
meneliti efektivitas 
strategi ZESPRI dan 
menjajaki implikasi 
memproduksi buah 
dengan merek ter-
kenal  secara umum. 
  
  
  
  

Aaker and Joachimsthaler 
(2000) bahwa brand 
equity berisi kesadaran, 
pengenalan dan kesadar-
an utama  merek. 
 
 
 
 
 
Gardner and Levy (1995) 
mendefinisikan brand se- 
bagai simbol kompleks 
yang mewakili variasi ide 
dan attribut. 

Brand equity akan menghasilkan 
harga premium, kesetiaan konsu- 
men dan pedagang, kerjasama 
perdagangan dan usaha kerjasa- 
ma pemasaran dan kebanggaan 
terhadap kepemilikan perusahaan 
 
 
 
 
Merek menginformasikan ke kon- 
sumen banyak hal, tidak hanya 
lewat suara tapi juga lewat badan 
asosiasi yang dibentuk sebagai 
sebuah obyek umum pada suatu 
periode. 

Penelitian ini berfokus pada 
pengembangan strategi pemerekkan 
untuk produk buah  kiwi di New 
Zealand sebagai produsen terbesar 
buah kiwi di dunia. 
Penelitian tentang pengembangan 
merek untuk produk segar relatif masih 
menjadi  fenomena baru dalam pasar 
dunia. 
  
Kelemahan penelitian ini kurang bisa 
menjajaki peningkatan kesadaran 
merek melalui program  
keterhubungan pemasaran dan 
manajemen rantai nilai seperti yang 
sudah sempat disinggung di awal 
artikel. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Crocombe et al (1991), 
produsen tradisional dari 
produk segar bertang-
gung jawab terhadap 
produk akhir sampai 
produk meninggalkan 
pintu gerbang pertanian. 
 
Agrawal and Kamakara 
(1999), bahwa COO 
(country of origin) adalah 
sumber keunggulan kom- 
petitif. 
  
  
  
  
  
 

Pemasaran untuk produk perta- 
nian biasanya diatur oleh dewan 
produsen yang berfokus pada 
efisiensi peningkatan produksi, 
persaingan harga dan kualitas  
produk untuk menghasilkan 
keunggulan kompetitif. 
  
Faktor COO (country of origin) 
dalam industri pertanian ternyata 
bersifat netral pada saat konsu- 
men mempunyai akses informasi 
tentang harga, kualitas dan nama 
merek. COO tidak mempunyai 
efek pada harga, setelah mem- 
pertimbangkan perbedaan harga 
antar merek dengan perbedaan 
dalam kualitas. 

Celah penelitian ini adalah perlu diteliti 
reaksi konsumen terhadap merek yang 
sudah terkenal. Studi kasus berikutnya 
pada merek yang sudah sukses juga 
dapat dilakukan.  
  
 
 
Penelitian pada kaitan antara strategi  
pemasaran dorong dan tarik serta 
manajemen rantai nilai, dapat juga 
strategi re-positioning dilakukan. 
  
  
  
  
  
  
 

Mackay et 
al., (2001) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Banyak praktisi dan 
periset memper-\ca-
yai ada perbedaan 
pasar barang dan 
jasa. Berusaha 
menentukan ukuran 
manakah yang biasa 
diterapkan dalam 
pasar barang dapat 
digunakan untuk 
memperkuat brand 
equity dalam pasar 
jasa. 
  
  
  

Zeithaml et al (1985) dan 
Wolak et al(1998), ada se-
jumlah karakteristik yang 
digunakan untuk membe-
dakan barang dan jasa. 
 
 
Agarwal and Rao (1996)  
meneliti usaha meng-
konsolidasi dan membuat 
beberapa pengukuran 
dalam brand equity. 
  
 
 
 

Karakteristik yang biasa dipakai  
adalah keterwujudan, keterpisah-an, 
keanekaan, kesinambungan. 
Perbedaan kunci antara jasa dan  
barang menyebabkan pendekat-an 
berbeda dalam pemasaran. 
 
Mereka prihatin dengan penguku- 
ran tunggal dari brand equity. 
Untuk itu mereka menguji kesahihan 
konvergensi dari pilihan pengukuran 
yang berbeda dan masuknya nilai 
pengkuruan individual pada pangsa 
pasar. 
 
 

Kelebihan penelitian ini dapat memper-
bandingkan suatu rentang dari 
konsumen berbeda berdasar 
pengukuran brand equity dengan 
tujuan untuk mencoba menentukan 
bagai-mana mereka dipakai dalam 
pasar jasa bidang keuangan (kartu 
kredit) 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Lavidge and Steiner 
(1961); 
Mc Guire (1972), 
menggunakan Hierarchy 
of Effects framework 
untuk membantu memilih 
ukuran mana dalam 
studi mereka. 
  
  
 
 
Sharp (1995) para prakti-
si dan periset lebih suka 
menerapkan harga se-
buah merek dalam 
pertukaran barang. 
  
  
  
 
  

Kerangka ini mewakili tahapan 
menuju di mana konsumen diha- 
rapkan melaluinya, dari inisiatif 
kesadaran menuju pembelian, 
dan karenanya menyediakan 
informasi diagnostik yang berguna 
untuk para pemasar. Dengan  
Hierarchy of Effects framework dapat 
membantu memilih ukuran yang 
dipakai dalam berbagai variasi 
ukuran brand equity. 
 
Nilai dari analisis tingkat indivi- 
dual apabila individual meres-pons 
dengan baik adalah sebuah refleksi 
dari variasi yang acak, sehingga 
perubahan nyata tidak dapat 
dideteksi, Ini berimplikasi bagi para 
periset tidak menggunakan analisis 
tingkat individu dan mengulang 
keberagaman dalam tahap ini  

Pengukuran terbaik dari brand equity 
dalam korelasinya dengan pangsa 
pasar adalah  keadaran merek: 
ingatan akan merek dan kebiasaan. 
Kelemahan penelitian ini adalah 
mengasumsikan pangsa pasar 
sebagai salah satu indikator brand 
equity, juga diasumsikan 
pengukuran ini adalah andal. 
  
 
 
Celah penelitian ini adalah perlunya 
dikembangkan penelitian lebih lanjut 
dengan menggunakan pasar jasa yang 
lebih beragam untuk dapat melihat 
lebih luas kinerja dari pengukuran 
berdasar konsumen dari brand equity. 
Juga perlu dijajaki untuk penelitian 
selanjutnya tentang praktik 
manajemen, apakah para manajer 
dalam industri jasa telah mengukur 
brand equity, jika sudah, bagaimana? 
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Kaitan antar Konsep 

• Kaitan antara Aktivitas Promosi Harga dengan Brand Salience 

Dari penelusuran berbagai literatur ditunjukkan bahwa beberapa 
aktivitas pemasaran mempunyai pengaruh kuat terhadap pembentukan 
brand equity karena merupakan hasil akumulasi investasi pemasaran 
terhadap sebuah merek (Aaker, 2001; Beverland, 2001; Chattopadhyay, 
2009). Sebuah pengenalan nama merek yang mempunyai asosiasi kuat, 
persepsi kualitas yang baik, dan kesetiaan terhadap sebuah merek dapat 
dikembangkan melalui kehati-hatian investasi pemasaran jangka 
panjang (Yoo, 2000). Pada saat memutuskan sebuah aktivitas pemasar-
an, para manajer pemasaran harus mempertimbangkan dampak poten-
sial terhadap brand equity. Investasi yang berhubungan dengan akti-
vitas pemasaran seharusnya diarahkan untuk meningkatkan reputasi 
dan citra terhadap nama merek, kesetiaan  merek, dan persepsi kualitas 
(Martin, 2007). 

         Membangun sebuah merek yang kuat adalah tujuan semua 
perusahaan (Westling, 2001; Kay, 2006; Aaker, 2001). Membangun 
sebuah merek kuat dengan ekuitas yang signifikan dipandang sebagai 
cara menghasilkan manfaat bagi perusahaan, termasuk mendapatkan 
pelanggan setia dan lebih tahan terhadap serangan aktivitas pemasaran 
dalam pasar yang bersaing, memperoleh keuntungan besar karena 
penerapan harga tinggi, memperbaiki kerjasama dan dukungan para 
pelanggan, meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran, dan 
keuntungan dari hasil lisensi dan pengembangan merek. Untuk mem-
bangun sebuah merek Keller (2001) mengembangkan model Customer-
Based Brand Equity (CBBE). Premis dasar model tersebut adalah 
kekuatan sebuah merek tergantung terhadap apa yang pelanggan telah 
pelajari, dirasakan, dilihat dan didengar tentang sebuah merek sepan-
jang waktu. Dengan kata lain, kekuatan sebuah merek terletak dalam 
ingatan pelanggan. Tantangan bagi para pemasar dalam membangun 
sebuah merek yang kuat adalah meyakinkan pelanggan bahwa mereka 
telah mendapatkan pengalaman yang baik terhadap produk yang dipa-
sarkan beserta program pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, 
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meliputi bagaimana pemikiran, perasaan, citra, kepercayaan, persepsi, 
dan  opini pelanggan terhadap merek perusahaan.   

Pada saat ini merek-merek produk peralatan rumah tangga elek-
tronika yang mendominasi pasar adalah merek-merek yang seringkali 
melakukan sales promotion, seperti halnya yang dilakukan oleh kate-
gori produk lain (Low, 2000; Zacharias, 2009). Dengan tingkat per-
saingan yang sangat tajam di industri ini, maka hampir semua merek 
demi mempertahankan eksistensinya selalu melakukan sales promotion 
dalam berbagai bentuk. Lebih lanjut didapatkan fakta mengejutkan 
bahwa para manajer merek saat ini lebih banyak mengalokasikan 
anggaran pemasarannya untuk sales promotion ketimbang aktivitas 
periklanan lainnya, sehingga makin banyak masalah timbul dari 
strategi ini (Nijs, 2001; Zacharias, 2009). 

Menurut Gardener (1998) diperlukan perhatian yang efektif dan 
menciptakan sebuah kepuasan positif. Manfaat-manfaat dari promosi 
harga harus dikomunikasikan secara jelas, sehingga konsumen akan 
memahami sifat alami dari insentif yang ditawarkan. Insentif itu sendi-
ri mewakili suatu penawaran nilai tambah yang mana konsumen akan 
dengan mudah memeroleh keuntungan tanpa tambahan biaya. Menu-
rut Nijs (2001) promosi harga yang terlalu sering memiliki pengaruh 
yang kuat pada kepekaan konsumen dalam jangka pendek. Efek positif 
dari seringnya promosi harga ini bagaimanapun kurang terantisipasi 
dalam jangka panjang. Konsumen yang memahami manfaat dari pro-
mosi harga akan merasakan kepuasan, yang pada akhirnya dapat juga 
berpengaruh positif pada merek produk yang dikonsumsi. 

         Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan selalu dikatakan 
bahwa dalam jangka panjang periklanan memiliki pengaruh positif 
terhadap brand equity, sedangkan promosi harga memiliki efek negatif 
(Jedidi, 1999). Pengaruh pemotongan harga adalah manifestasi dari ke-
putusan konsumen akan pilihan merek dalam jangka pendek. Namun 
dalam jangka panjang hasil ini belum tentu dapat dipertahankan. 
Diperkirakan pengaruh jangka panjang dari promosi harga adalah 
negatif seluruhnya, dan diperkirakan hanya sebagian kecil yang bisa 
menimbulkan pengaruh positif jangka pendek. Dikatakan oleh Kenesei 
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(2004) bahwa pembeli yang sangat selektif dalam membeli produk 
dengan harga khusus akan semakin intensif dalam mencari harga, dan 
akan menjadi lebih baik dalam menanggapi pemberian harga khusus 
daripada pada saat harga normal. 

Raghubir (1999) mengatakan bahwa promosi harga secara teoritis 
dapat dijadikan informasi tentang kualitas merek pada saat tampak 
menonjol karena menyimpang dari perilaku promosi yang berdampak 
pada pemotongan harga produk. Dengan perilaku promosi seperti ini, 
keistimewaan pada terbiasanya berpromosi di industri, dan keahlian 
konsumen adalah peubah yang sangat penting dalam menjembatani 
pada saat promosi harga memiliki pengaruh yang tidak disukai dalam 
pembentukan nilai merek. Ahli-ahli dalam kategori produk yang me-
miliki sumber informasi alternatif untuk membuat keputusan terhadap 
kualitas sebuah merek selalu menyarankan untuk tidak menggunakan 
promosi harga sebagai salah satu petunjuk kualitas merek. 

Dalam bahasa yang lebih formal dapat diajukan proposisi pertama 
sebagai berikut: 

            P 1:  Semakin sering dilakukan aktivitas promosi harga untuk 
sebuah produk maka akan semakin positif brand salience. 

 
• Kaitan antara Aktivitas Promosi Premium dengan Brand Salience 

         Dikatakan oleh Arora (2007) bahwa promosi premium jauh lebih 
efektif ketimbang promosi harga. Dalam tingkatan lebih kecil ternyata 
promosi premium juga lebih efektif daripada bentuk promosi tradisi-
onal seperti potongan dan rabat. Tujuan pelaksanaan promosi premium 
terhadap pasar konsumen menurut Arora (2007), Zacharias (2009) dan 
Thomson (2006) secara umum adalah merangsang percobaan pembeli-
an, merangsang pembelian ulang, merangsang pembelian yang lebih 
besar, memperkenalkan suatu merek baru, dan mengatasi dan mengu-
rangi peran para pesaing. 

Dikatakan oleh D'Astous (2003), walaupun promosi premium 
secara umum memiliki pengaruh yang positif pada apresiasi konsumen 
atas penawaran promosi, namun apabila sebuah promosi hanya mem-
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berikan premium yang tidak menarik, maka tidak akan meningkatkan 
nilai positif terhadap merek. Promosi premium yang tidak memberikan 
kategori produk yang bagus justru akan dipersepsi sebagai sebuah 
manipulasi. Apresiasi konsumen terhadap penawaran promosi berben-
tuk premium akan lebih efektif apabila premium tersebut diberikan 
secara langsung, bukannya dengan sistem penundaan (D'Astous, 2002). 
Dikatakan lebih lanjut bahwa promosi premium ini akan lebih efektif 
apabila jumlah produk yang dibeli relatif sedikit, juga pada saat nilai 
dari premium tersebut bisa diketahui dengan pasti, pada saat sikap 
konsumen terhadap merek tersebut positif, ketertarikan konsumen 
pada premium bagus, dan pada saat karakteristik konsumen cenderung 
gampang terpengaruh dan mudah membeli. 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi kedua 
sebagai berikut: 

        P 2: Semakin sering dilakukan aktivitas promosi premium untuk 
sebuah produk,  maka semakin positif brand salience. 

 
• Kaitan antara Ativitas Periklanan terhadap Brand Salience 

Periklanan adalah petunjuk penting kualitas sebuah merek. 
Perusahaan yang mengeluarkan biaya periklanan yang besar menun-
jukkan bahwa perusahaan tersebut berinvestasi di sebuah merek yang 
menyiratkan sebuah merek berkualitas superior (Kirmani and Wright, 
1986). Aaker dan Jacobson (1994) juga menemukan adanya pengaruh 
positif antara periklanan dan persepsi kualitas. Pengeluaran periklanan 
yang berkaitan positif dengan persepsi kualitas akan menyebabkan 
meningkatnya brand equity. Periklanan memainkan peran penting 
juga dalam peningkatan kesadaran-merek dan penguatan asosiasi-
merek. Jadi biaya periklanan besar akan berkaitan positif dengan 
kesadaran-merek dan asosiasi-merek, yang pada akhirnya  memperkuat 
brand equity pula.    

Menurut Dann (2007) periklanan secara efektif dapat menjang-
kau sejumlah besar orang dalam berpromosi, meskipun biaya secara 
keseluruhan tinggi, namun relatif murah apabila diperhitungkan biaya 
tiap orang yang terjangkau. Tujuan periklanan adalah jangkauan yang 
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lebih luas dan frekuensi lebih sering. Adapun arah dari periklanan 
menurut Thomson, 2006 dan Low (2000) adalah permintaan jangka 
panjang, menimbulkan kesetiaan terhadap merek, mendorong terjadi-
nya pembelian ulang, mempromosikan citra merek, dan lebih memen-
tingkan hasil jangka panjang meskipun hal tersebut sulit diukur. 

Menurut Steenkamp (2003) dampak paling besar terhadap kam-
panye promosi dan periklanan sepenuhnya tergantung pada sifat alami 
tanggapan konsumen, bukan dari situasi persaingan. Dikatakan, apabila 
elastisitas permintaan periklanan tinggi, maka efektivitas periklanan 
akan tinggi, jadi perusahaan harus melakukan kegiatan periklanan. 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ketiga 
sebagai berikut: 

          P 3: Semakin sering dilakukan aktivitas periklanan untuk 
produk, maka semakin positif brand salience. 

 
• Persepsi konsumen terhadap negara asal memoderasi kaitan aktivitas 

promosi harga dan brand salience 

Dengan banyaknya merek produk di pasar, maka berdasar 
pengalaman konsumen akan mempunyai merek favorit buatan negara 
tertentu, khususnya dari negara-negara yang dikenal membuat produk 
berkualitas tinggi. Konsumen yang sudah biasa membeli produk TV 
dengan merek Sony buatan Jepang atau merek Panasonic juga buatan 
Jepang, tidak akan mempunyai persepsi buruk terhadap merek-merek 
tersebut meskipun harganya dipotong besar-besaran, dan tetap menyu-
kai produk buatan Jepang.  

Dalam beberapa penelitian dinyatakan bahwa banyak konsumen 
mempergunakan petunjuk negara asal merek/country of origin (COO) 
sebagai salah satu faktor pembelian (Liefeld, 2002). Dikatakan lebih 
lanjut bahwa konsumen mengetahui atau bahkan memanfaatkan COO 
produk saat mereka membeli sebuah produk terhadap pilihan berbagai 
macam produk. Pemahaman yang positif terhadap COO produk ter-
sebut akan membentuk perilaku kesetiaan terhadap sebuah merek 
produk. Chattalas (2008) mengatakan bahwa konsumen menggunakan 
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juga asal usul negara dari merek sebuah produk sebagai faktor penting 
dalam pemilihan produk. Konsumen yang telah setia dengan merek 
produk pilihannya yang dibuat di negara pembuat yang menjadi kesu-
kaannya, akan selalu menjatuhkan pilihan terhadap merek produk ter-
sebut baik dengan mendapatkan potongan harga maupun tidak. 

Ada beberapa faktor memengaruhi COO terhadap evaluasi 
sebuah merek (Sivakumar, 2002), yaitu:  

(1) faktor waktu di mana citra tentang sebuah negara akan 
berubah pada saat pelanggan menjadi lebih terbiasa dengan suatu 
negara atau pada saat secara nyata kualitas produk menjadi lebih 
baik; (2) faktor keahlian konsumen (consumer expertise) di mana 
COO akan berpengaruh kuat pada saat konsumen tidak terbiasa 
dengan sebuah kategori produk, ataupun pada saat konsumen 
tidak memiliki cukup waktu dan kurangnya pemahaman terha-
dap produk; (3) faktor demografis, di mana persepsi konsumen 
terhadap COO beragam secara demografis seperti pengaruh 
gender, usia, pendidikan dan penghasilan; (4) Faktor kemiripan 
antar negara di mana persepsi konsumen terhadap COO beragam 
di tiap negara. Keragaman itu berdasar kesamaan kepercayaan, 
budaya dan sistem politik antara negara asal konsumen dan 
produk tersebut berasal; (5) faktor perkembangan ekonomi 
(economic development), dimana di negara berkembang, produk 
nasional biasanya lebih diutamakan daripada produk impor. Di 
sisi lain, produk domestik negara berkembang dinilai kurang 
disukai ketimbang produk buatan asing khususnya dari negara 
berkembang. 

 
Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ke-

empat sebagai berikut: 

          P 4:  Persepsi konsumen terhadap negara asal memoderasi antara 
seringnya melakukan aktivitas promosi harga dan semakin 
positifnya brand salience. 

 
• Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan memoderasi kaitan 

aktivitas promosi harga dan brand salience. 

Konsumen pada umumnya telah mempunyai pengalaman terha-
dap merek produk buatan sebuah perusahaan yang dikenal baik. 
Meskipun produk itu dibeli dengan potongan harga, namun karena 



Brand Salience dalam Teori 

 
97 

produk tersebut merupakan hasil produksi dari perusahaan bereputasi 
internasional, maka tetap tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap 
merek produk tersebut. Alessandri (2006) mengatakan bahwa reputasi 
perusahaan (corporate reputation) dan strategi bisnis berperan penting 
dalam kaitan antara strategi pemerekan (branding strategy) dan kinerja 
keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi bagus akan 
dapat menikmati konsistensi merek dalam jangka waktu lama. Reputasi 
perusahaan yang baik akan dapat meningkatkan kesetiaan konsumen 
terhadap merek perusahaan. Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh 
perusahaan bereputasi bagus juga akan mendapat tanggapan positif dari 
konsumen. 

Sebuah perusahaan yang memiliki reputasi bagus dapat dipan-
dang sebagai harta tidak ternilai, langka dan tidak tergantikan serta 
tidak dapat mudah ditiru oleh perusahaan pesaing (Gray, 1998). Hal ini 
bisa berdampak positif juga terhadap kinerja keuangan perusahaan dan 
keunggulan merek perusahaan. Aktivitas pemasaran seperti halnya 
promosi harga tetap akan dipandang positif oleh konsumen bukan 
sebagai penurunan kualitas merek, namun akan dipandang sebagai 
pemberian manfaat lebih dari perusahaan bereputasi baik kepada 
konsumennya. 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi kelima 
sebagai berikut: 

P 5: Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan memo-
derasi antara seringnya melakukan aktivitas promosi harga 
dan semakin positifnya brand salience. 

 
• Karakteristik status sosial ekonomi konsumen memoderasi kaitan 

aktivitas promosi harga dan brand salience 

Konsumen yang berpenghasilan tinggi akan merasakan status 
sosial yang berbeda apabila membeli merek produk yang tidak terjang-
kau oleh konsumen yang berpenghasilan lebih rendah, sehingga pada 
saat membeli sebuah merek produk yang sudah mendapatkan potongan 
harga besar-besaran, biasanya konsumen berpenghasilan tinggi akan 
mulai mempunyai persepsi buruk terhadap merek produk yang selama 
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ini dibelinya. Darian (1987) dan Donthu and Garcia (1999) mengindi-
kasikan bahwa tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari konsumen 
cenderung untuk mengecilkan nilai risiko keuangan dalam situasi pem-
belian sebuah produk ataupun jasa. Hal ini juga mempunyai implikasi 
bahwa konsumen yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi akan 
lebih memilih produk dengan merek yang disukai meskipun harga 
produk tersebut tergolong di atas harga produk kompetitor. Sebaliknya 
konsumen dengan status sosial ekonomi lebih rendah akan lebih 
menyukai memilih produk dengan merek pilihannya yang diperoleh 
dengan tingkat harga bersaing (Reardon, 2007). 

Moraga-Gonzales (1999) mengatakan bahwa pada saat pasar 
bersaing ketat, semua perusahaan melakukan sales promotion secara 
gencar dan terus menerus, maka akan menghasilkan konsumen-
konsumen cerdas. Dari waktu ke waktu mereka akan belajar bahwa 
promosi terhadap merek pilihannya itu bukan diikuti penurunan 
kualitas. Hal ini terutama sangat berpengaruh terhadap konsumen 
dengan status sosial ekonomi rendah dan menengah.  

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ke-
enam sebagai berikut: 

         P 6:    Karakteristik status sosial ekonomi konsumen memoderasi 
kaitan antara seringnya melakukan aktivitas promosi harga 
dan semakin positifnya brand salience. 

 
• Persepsi konsumen terhadap negara asal memoderasi aktivitas 

promosi premium dan semakin positifnya brand salience 

Konsumen yang sudah berpengalaman mengonsumsi merek 
produk buatan negara yang dikenal memproduksi produk berkualitas, 
akan tetap membeli merek produk buatan negara kesukaannya, apalagi 
dengan mendapatkan tambahan hadiah khusus. Promosi premium 
sebagai salah satu bentuk sales promotion selalu dipandang jauh lebih 
positif ketimbang aktivitas promosi harga dalam pembentukkan merek 
perusahaan (Steenkamp, 2003; Chen, 2001; Zacharias, 2009; Arora, 
2007). Program promosi premium bervariasi bentuknya, sejauh 
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program tersebut tidak berupa potongan harga. Salah satu bentuk 
promosi premium yang juga populer dan dilakukan oleh perusahaan 
dengan merek besar adalah program kesetiaan konsumen (loyalty 
program) atau yang sering disebut program berhadiah (reward 
program) (Youjae, 2003).  

Menurut penelitian Liefeld (2002) bahwa berdasar apa yang 
dikatakan oleh responden tentang kepercayaan, persepsi dan sikap 
tentang kualitas atau nilai sebuah produk dari peneliti akademik 
tentang konsumen dari berbagai negara maka mereka selalu menyer-
takan faktor negara asal/ country-of-origin product (COOP) sebagai 
salah satu peubah pilihan konsumen yang penting. Konsumen yang 
mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh produk pilihan sesuai 
COOP yang dituju, dalam bentuk promosi premium (program loyalitas) 
seperti yang diungkapkan oleh (Youjae, 2003) akan dipandang sebagai 
sesuatu yang positif terhadap penilaian sebuah merek produk yang 
akan dipilih. Banyak produk buatan negara di Asia untuk membalikkan 
persepsi tentang kualitas yang buruk memerlukan program pemasaran 
yang berdampak langsung terhadap penjualan, namun menghindari 
persepsi buruk tersebut berulang (Temporal, 2002). 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi 
ketujuh sebagai berikut: 

          P 7: Persepsi konsumen terhadap faktor negara asal memoderasi 
kaitan antara frekuensi aktivitas promosi premium dan 
semakin positifnya brand salience. 

 
• Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan memoderasi kaitan 

aktivitas promosi premium dan semakin positifnya brand salience 

Singapore Airlines adalah perusahaan penerbangan kelas dunia 
yang mempunyai reputasi sangat bagus di dunia penerbangan. Pelang-
gan Singapore Airlines merasakan kenyamanan dan terutama jaminan 
keselamatan dengan memanfaatkan penerbangan Singapore Airlines. 
Kampanye iklan Singapore Airlines ‘In this ever changing world, 
Singapore Girl, you’re a great way to fly’, untuk memposisikan negara 
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Singapore sebagai negara yang hangat, lembut dan bersahabat 
(Chattalas, 2008). Meskipun demikian dengan menghadapi persaingan 
yang ketat di dunia penerbangan, Singapore Airlines harus tetap ber-
promosi selain dengan aktivitas periklanan juga dengan promosi premi-
um berupa Singapore Airlines Frequent Flyer/Kris Flyer. Konsumen 
Singapore Airlines yang sudah mengenal reputasi perusahaan ini tetap 
merasakan bahwa merek perusahaan Singapore Airlines sangat positif. 
Juga sama yang dilakukan penerbangan domestik seperti Garuda 
Indonesia yang juga berpromosi dengan Garuda Indonesia Frequent 
Flyer, dan masih dianggap penerbangan domestik terbaik. 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ke-
delapan sebagai berikut: 

         P 8: Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan memo-
derasi kaitan antara frekuensi aktivitas promosi premium 
dan semakin positifnya brand salience. 

 
• Karakteristik status sosial ekonomi konsumen memoderasi kaitan 

antara aktivitas promosi premium dan brand salience 

         Dikatakan oleh Reardon (2007) bahwa konsumen yang memiliki 
status sosial ekonomi tinggi cenderung memilih merek produk yang 
bernilai tinggi. Konsumen dengan status sosial ekonomi ini juga akan 
lebih memilih jenis-jenis promosi yang berkelas. Menurut Donthu 
(1999) konsumen yang berpenghasilan tinggi cenderung untuk menga-
baikan risiko dalam situasi pembelian. Pada saat mereka sudah memi-
liki kesetiaan terhadap merek, mereka akan mengabaikan faktor-faktor 
keuangan selama menganggap merek produk yang akan dibeli itu 
sudah sesuai dengan kebutuhannya. Lebih jauh dikatakan oleh Darian 
(1987) bahwa konsumen berpenghasilan tinggi lebih suka melakukan 
pembelian produk tanpa meninggalkan rumah, misal dengan fasilitas 
belanja lewat internet. Akibatnya promosi premium yang diberikan 
untuk produk yang dijual seharusnya dapat mempertimbangkan faktor 
status sosial ekonomi konsumen yang membedakan dalam pola mem-
beli mereka. 
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Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ke-
sembilan sebagai berikut: 

         P 9:  Karakteristik status sosial ekonomi konsumen memoderasi 
kaitan antara frekuensi aktivitas promosi premium dan 
semakin positifnya brand salience. 

 
• Persepsi konsumen terhadap negara asal memoderasi kaitan aktivitas 

periklanan dan brand salience 

Menurut Low (2000) melakukan aktivitas periklanan berbeda 
dengan aktivitas sales promotion. Aktivitas periklanan berorientasi 
pada hasil jangka panjang, sehingga kadang menyebabkan para pemasar 
memilih alternatif aktivitas pemasaran lain menyikapi situasi per-
saingan yang semakin ketat, meskipun disadari aktivitas periklanan 
adalah aktivitas pemasaran terbaik dalam membangun sebuah merek 
produk. Perusahaan skala besar, khususnya perusahaan di negara maju 
selalu berkomitmen untuk membangun kesehatan sebuah merek dan 
memaksimalkan investasi di bidang periklanan, sehingga dapat mem-
perbaiki dan mengoptimalkan komunikasi pemasaran (Walker, 2002). 
Aktivitas periklanan yang dilakukan produsen besar di negara-negara 
maju ini juga berimplikasi positif terhadap persepsi konsumen terhadap 
merek produk tersebut. 

Dikatakan oleh Liefeld (2002) bahwa konsumen yang menang-
gapi aktivitas pemasaran termasuk aktivitas periklanan dari perusahaan 
dengan asal negara yang disukai, maka hasilnya akan jauh lebih efektif 
daripada konsumen yang tidak mempunyai pengetahuan apa pun 
terhadap kondisi produk yang akan dibeli. Lebih ditekankan lagi oleh 
Chattalas (2008) bahwa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi 
tentang pentingnya faktor negara asal (COO) dalam pemilihan produk 
oleh konsumen, menghasilkan banyak temuan penting, antara lain 
kecenderungan konsumen untuk memerhatikan aktivitas pemasaran 
yang dilakukan, terutama periklanan yang dilakukan oleh negara asal 
merek/ country-of-origin brand (COOB) yang diminati selama ini. 



Pendekatan Baru dalam Membangun Brand Salience: Analisis Moderator 

 
102 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ke-
sepuluh sebagai berikut: 

         P 10:  Persepsi konsumen terhadap negara asal merek memoderasi 
kaitan antara frekuensi aktivitas periklanan dan semakin 
positifnya brand salience. 

 
• Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan memoderasi kaitan 

antara aktivitas periklanan dan  brand salience 

Perusahaan yang lebih bereputasi baik akan lebih banyak mela-
kukan aktivitas periklanan daripada aktivitas sales promotion (Sriram, 
2004). Adanya rasa tanggungjawab perusahaan besar, karena berorien-
tasi pada hasil jangka panjang. Membangun dan menjaga reputasi 
manajemen dan reputasi perusahaan menjadi hal strategik untuk peru-
sahaan besar berskala internasional dibandingkan dengan perusahaan 
domestik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap merek 
perusahaan (Martin, 2007).  Menurut Dowling (2001) tantangan untuk 
membangun sebuah reputasi yang hebat, sehingga dapat menjadi 
sebuah perusahaan yang memiliki merek super (corporate super brand) 
harus dimulai dari pimpinan puncak perusahaan. Untuk itu perlu 
komitmen jangka panjang dari seluruh pemasar untuk melaksanakan 
aktivitas pemasaran yang juga berorientasi jangka panjang bagi merek 
perusahaan, antara lain dengan aktivitas periklanan. 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ke-
sebelas sebagai berikut: 

         P 11: Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan memo-
derasi kaitan antara frekuensi aktivitas periklanan dan 
semakin positifnya brand salience. 

 
• Karakteristik status sosial ekonomi konsumen memoderasi kaitan 

antara aktivitas periklanan dan brand salience 

Darian (1987), dan Donthu dan Garcia (1999) mengatakan bahwa 
tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari konsumen cenderung untuk 
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mengecilkan nilai risiko keuangan dalam situasi beli sebuah produk. 
Hal ini berimplikasi juga konsumen dengan status sosial tinggi ini 
memerlukan informasi lebih baik tentang produk yang akan dibeli. 
Materi iklan yang baik dan menonjolkan sisi kelebihan dan manfaat 
produk akan sangat efektif bagi konsumen dengan status sosial 
ekonomi tinggi ini. Menurut Reardon (2007) konsumen dengan status 
sosial ekonomi tinggi (pendidikan, penghasilan, dan jenis pekerjaan) 
menyukai pembelian produk lewat jaringan internet ketimbang harus 
bersusah payah membeli lewat gerai eceran. Hal ini berimplikasi 
informasi produk yang diiklankan lewat internet menjadi efektif bagi 
pelanggan dengan status sosial ekonomi yang tinggi. 

Dalam bahasa yang lebih formal, dapat diajukan proposisi ke-
duabelas sebagai berikut: 

          P 12: Karakteristik status sosial ekonomi konsumen memoderasi 
kaitan antara frekuensi aktivitas periklanan dan semakin 
positifnya brand salience. 

 
Model Konseptual 

          Dari proposisi-proposisi yang diajukan di atas berkenan dengan 
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan sales promotion dan per-
iklanan terhadap pembentukan brand salience untuk sebuah produk, 
maka penelitian ini juga mengajukan sebuah model konseptual yang 
bisa dilihat di gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Pendekatan Baru dalam Membangun Brand Salience: Analisis Moderator 

 
104 

Gambar 2 
Model Konseptual 
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