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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1.  Reposisi Merek (Brand Repositioning) 

2.1.1. Merek (Brand) 

American Marketing Association mendefinisikan 

merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang dan 

desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa salah satu 

penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan 

dari para pesaing (Keller, 2003). Definisi lain 

menyebutkan merek sebagai citra dan pengalaman 

kompleks dalam benak pelanggan, yang 

mengkomunikasikan harapan mengenai manfaat yang 

akan diperoleh dari suatu produk yang diproduksi oleh 

perusahaan tertentu (Keegan, 1995). Merek atau brand 

merupakan komitmen produsen untuk memberikan 

rangkaian fitur, keuntungan dan layanan yang spesifik 

secara konstan kepada para konsumen. Brand memiliki 
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kompleksitas mencakup attributes, benefits, values, 

culture, personality, dan user (Kotler, 2000). 

Brand atau merek memiliki tujuan untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen, baik 

kebutuhan yang bersifat rasional maupun emosional, 

yang meliputi rasa, kualitas, estetika, bahkan 

kebutuhan akan prestige, gaya, dan ketenaran hati (de 

Chernatony & McDonald, 1998). Dalam menciptakan 

sebuah brand  yang kuat sebuah merek harus memiliki 

dualitas, yaitu menggabungkan keunggulan produk 

(tangible) dengan emosi publik (intangible). Brand atau 

merek yang kuat adalah brand yang memiliki penilaian 

positif dibenak konsumen, brand  yang kuat adalah 

brand memanfaatkan aspek emosional dan aspek 

rasional konsumen. Aspek rasional dari suatu merek 

berhubungan dengan manfaat suatu merek sementara 

faktor emosional berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan psikilogis konsumen. 
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2.1.2. Definisi Penempatan Merek (Brand 

Positioning) 

Menurut De Pelsmacker & Kitchen (2004), 

mengatakan brand positioning merupakan bagian dari 

proses marketing communications yang dilakukan 

secara langusng kedalam benak publik atau konsumen. 

Al-Ries dan Jack Trout adalah dua orang yang dianggap 

sebagai penemu konsep positioning mengatakan bahwa 

positioning bukan tentang apa yang kita lakukan 

terhadap suatu produk, positioning adalah tentang apa 

yang kita lakukan dalam pikiran setiap prospek, 

dengan kata lain positioning adalah tentang 

menempatkan suatu produk dalam pikiran (Kartajaya, 

2005). 

Persaingan yang terjadi pada saat ini 

mengharuskan setiap perusahaan untuk menanamkan 

merek yang dimiliki kedalam pikiran sehingga publik 

atau konsumen mampu melakukan identifikasi dan 

pemahaman konsumen terhadap nilai-nilai merek 

(Olsson dan Sandru, 2006). Penilaian konsumen 
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terhadap positioning suatu merek adalah berdasarkan 

atribut-atribut yang ditawarkan oleh merek tersebut 

dan dapat ditangkap atau dimengerti oleh pikiran 

konsumen. Suatu merek haruslah memiliki atribut 

tersendiri, kedudukan, kualitas, karakter konsumen, 

kelebihan, kekurangan suatu merek merupakan 

beberapa atribut yang akan digunakan konsumen 

sebagai pedoman dalam menilai positioning suatu 

merek. Bahkan, penilaian konsumen terhadap 

positoning dapat dipengaruhi oleh harga dan nilai yang 

terkandung dalam suatu merek (Harrison, 2005).  

Brand positioning merupakan suatu strategi 

untuk menciptakan image sehingga menempati suatu 

tempat yang jelas dan bernilai didalam benak 

konsumen. Dengan kata lain, brand positioning 

merupakan usaha untuk menemukan “lokasi” yang 

tepat dalam benak kelompok konsumen, sasaran pasar, 

atau segemen pasar sehingga mereka berfikir tentang 

produk dan servis yang ditwarkan adalah benar dan 

sesuai dengan keinginan perusahaan (Keller, 2003). 
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Terdapat enam langkah yang harus dilakukan 

dalam menentukan strategi positioning yaitu: 

1) Identifikasi Pesaing 

Proses ini membutuhkan pemikiran yang luas. 

Pesaing tidak hanya ada pada kelas produk yang 

sama dengan poduk perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan juga harus mengidentifikasi pesaing di 

luar kelas produknya. 

2) Riset Persepsi Konsumen 

Ketika perusahaan mendefinisikan persaingan, 

perusahaan harus menentukan bagaimana persepsi 

konsumen terhadap persaingan dan harus 

memikirkan atribut apa saja yang dinilai penting 

oleh konsumen ketika konsumen mengevaluasi 

produk dan/atau merek.  

3) Menentukan Posisi Pesaing 

Setelah mengidentifikasi atribut apa yang penting 

bagi konsumen, kita harus menentukan bagaimana 

tiap pesaing (termasuk atribut yang dimiliki produk 

kita) diposisikan terhadap atribut tersebut dan 
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membandingkan antara pesaing satu dengan yang 

lain. Untuk melakukan hal ini, perlu mengadakan 

riset konsumen.  

4) Menganalisis Preferensi Konsumen 

Mengetahui posisi yang dikehendaki oleh konsumen 

terhadap suatu produk. Pada tahap ini produsen 

perlu mengkaji kembali apakah masih ada celah 

yang tersisa dalam pasar yang mencermikan 

permintaan potensial.  

5) Membuat Keputusan Positioning 

Dalam membuat keputusan positioning, manajer 

pemasaran harus membuat keputusan yang 

subjektif karena keputusan tidak selalu jelas dan 

terdefinisikan dengan baik serta penelitian hanya 

memberikan masukan yang terbatas. 

6) Memantau Posisi 

Setiap posisi yang dibangun, tentunya perusahaan 

menginginkan untuk memantau bagaimana posisi 

itu dipelihara di pasar (Belch, 2007).  

Brand repositioning sebagai salah satu strategi 
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dalam membangun persepsi konsumen terhadap 

merek,terkadang publik atau konsumen gagal dalam 

menangkan repositioning yang dimaksud oleh 

perusahaan, ketidaksesuaian persepsi ini disebut 

dengan positioning error. Terdapat empat jenis 

positioning error yaitu : 

1) Underpositioning 

Penentuan posisi yang kurang sehingga konsumen 

tidak melihat sesuatu yang khusus dan melihat merek 

tersebut hanya sebagai pemain baru yang masuk ke 

pasar yang sudah jenuh.  

2) Overpositioning 

Positioning yang dilakukan perusahaan terlalu 

berlebihan sehingga konsumen memiliki gambaran 

yang terlalu sempit atas citra sebuah merek. 

3) Confused Positioning 

Konsumen memiliki suatu citra yang membingungkan 

terhadap suatu merek karena perusahaan terlalu 

banyak membuat pernyataan atau terlalu sering 

mengubah positioning suatu merek.  
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4) Doubtful Positioning 

Konsumen merasa sulit untuk percaya atas pernyataan 

suatu merek karena aspek fitur-fitur produk tersebut 

meragukan, termasuk harga atau perusahaannya 

(Kotler & Keller, 2006).  

Positioning memiliki hubungan dengan persepsi 

konsumen dalam mempersepsi suatu merek, 

membedakan merek satu dengan merek yang lain 

dalam satu kategori, dan menempatkan merek tersebut 

dalam benak konsumen sehingga memiliki asosiasi 

tertentu (Fill, 2002). 

2.1.3. Definisi Reposisi Merek (Brand Repositioning) 

Reposisi merek (brand repositioning) merupakan 

tindakan merancang kembali penawaran dan citra 

perusahaan sehingga dapat menempati posisi yang 

kompetitif, berarti dan berbeda dalam benak pelanggan 

(Fuqron, 2006). Dalam definisi lainnya, reposisi merek 

didefinisikan sebagai penempatan atau penataan 

kembali merek, sehingga merek tersebut memiliki 

karakteristik baru (Kartajaya, 2000). Reposisi merek 
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tidak hanya dilakukannya perubahan pada nama atau 

logo suatu produk, melainkan pada inovasi produk 

serta peningkatan profesinalisme sumber daya manusia 

suatu perusahaan (Melisa, 2012). Berdasarkan 

beberapa definisi reposisi merek di atas, dapat 

disimpulkan bahwa reposisi merek merupakan usaha 

yang dilakukan perusahaan untuk menanamkan suatu 

inovasi atau pembaharuan yang dilakukan perusahan 

dalam benak pelanggan sehingga menghadirkan 

persepsi positif dari pelanggan.  

Dasar dari brand repositioning adalah bukan 

menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda 

melainkan merubah atau memanipulasi apa yang 

sudah ada dalam benak konsumen dengan mengikat 

sebuah asosiasi terhadap merek tersebut (Olsson & 

Sandru, 2006). Brand repositioning bukan tentang 

produk tetapi tentang apa yang konsumen pikirkan 

tentang produk atau perusahaan (Fill, 2002). 

Sementara itu, Rafijevas & Todiras (2010) 

mengatakan bahwa sebelum melakukan brand 
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repositioning terdapat tiga bagian utama dari merek 

yang harus diperhatikan yaitu, brand identity, touch 

point, dan brand positioning. Brand identity dalam suatu 

definisi dapat diartikan sebagai suatu kombinasi dari 

komponen visual, suara, gerak, dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan perasaan, serta memiliki tujuan 

menciptakan pengenalan, merepresentasikan janji, 

membuat tampilan sendiri, menciptakan sinergi 

komunikasi, serta memiliki ciri yang berbeda dari 

merek lain (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Faktor 

kedua yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya 

brand repositioning menurut Rafijevas & Todiras (2010) 

adalah touch point, touch point dapat diartikan sebagai 

cara yang dilakukan agar suatu merek dapat secara 

langsung bersentuhan dengan pelanggan (Schult, 

dalam Rafijevas 2010), terdapat tiga langkah touch point 

menurut Dunn & Davis (dalam Rafijevas, 2010) yaitu 

pre-purchase dimana touch point dilakukan sebelum 

pelanggan melakukan pembelian,  purchase dilakukan 

pada saat pembelian terjadi atau ketika konsumen 
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berada di lokasi produk, dan post-purchase yang adalah 

touch point yang dilakukan setelah konsumen 

melakukan pembelian. 

Bagian ketiga yang harus diperhatikan sebelum 

dilakukannya brand repositioning menurut Rafijevas & 

Todiras (2010) adalah brand positioning. Hal ini sejalan 

dengan Jewel (2007), menurut Jewel (2007) brand 

repositioning adalah pendekatan mengkomunikasikan 

kembali positioning merek secara berulang-ulang 

sehingga terbentuknya ingatan yang baru tentang 

merek dalam benak konsumen (repositioning). Jewel 

(2007) juga menambahkan bahwa aspek penting dari 

brand repositioning adalah aspek positioning yang telah 

mengalami penurunan dalam benak konsumen. 

Berdasarkan Jewel (2007) maka yang termasuk 

dalam dimensi atau aspek dari brand repositioning 

adalah aspek-aspek positinioning yang telah melemah 

dalam benak konsumen.  
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Adapun dimensi brand positioning  menurut 

Kotler dan Keller (2008) adalah :  

1) Atribut produk 

Produk atau merek memiliki atribut atau ciri 

khusus sehingga bagi konsumen atribut atau ciri 

khusus yang dimiliki merupakan keunggulan dari 

suatu produk atau merek. Indikator pelanggan 

berdasarkan atribut produk adalah menggunakan 

derajat kepentingan, keunikan, dan dapat 

dikomunikasikan. 

2) Manfaat produk 

Produk atau merek memiliki manfaat tertentu 

sehingga bagi konsumen manfaat tertentu yang dimiliki 

merupakan keunggulan dari suatu produk atau merek. 

Indikator manfaat adalah dengan mengetahui 

pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan selera 

pelanggan melalui produk yang ditawarkan. 
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3)  Kelompok pengguna 

Konsumen mengasosiasikan produk atau merek 

dengan kepribadian, seperti penggunaan produk atau 

merek tertentu dapat meningkatkan status sosial 

pengguna. Indikator berdasakan pemakain dalam 

penelitian ini adalah asosiasi merek, status sosial, dan 

kebanggan. 

4) Pesaing 

Konsumen merasa yakin bahwa suatu merek 

atau produk lebih baik dari pada merek atau produk 

lainnya karena memiliki ciri tertentu. Indikator pada 

aspek ini adalah perbandingan kualitas produk, 

perbandingan pelayanan, perbandingan design interior 

kantor. 
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5) Kategori produk 

Konsumen menggunakan produk atau merek 

tertentu karena tersedianya berbagai varian dari suatu 

produk atau merek. Indikator pada aspek ini adalah 

konsumen mengetahui berbagai jenis produk yang 

tersedia dan menggunakan beberapa diantaranya.  

6) Harga 

Konsumen menggunakan produk karena harga 

atau berbagai bonus yang ditawarkan. Indikator pada 

aspek ini adalah konsumen memilih produk karena 

harga, diskon dan bonus lainnya yang dijanjikan.  

 Pada penelitian ini akan digunakan aspek-aspek 

brand positioning berdasarkan Kotler. Aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Kotler merupakan aspek-aspek yang 

menilai brand positioning secara keseluruhan yang 

selanjutnya Jewel (2007) hanya menggunakan aspek 

produk dalam melakukan penelitiannya  
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2.2.  Persepsi Pelanggan 

2.2.1.   Definisi Persepsi Pelanggan 

Persepsi konsumen merupakan indikator utama 

dalam keberhasilan strategi brand repositioning. 

Informasi mengenai positioning merek yang 

disampaikan oleh perusahaan pemilik merek haruslah 

mampu ditangkap dan dipersepsikan secara benar oleh 

komunikan  dalam hal ini publik atau konsumen. 

Persepsi konsumen terhadap repositioning haruslah 

sama dengan dengan strategi repositioning yang 

diterapkan merek tersebut, atau dengan kata lain, 

persepsi konsumen merupakan kunci keberhasilan 

brand repositioning. 

Persepsi merupakan proses saat individu 

menyeleksi, mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan rangsangan (stimuli) ke dalam 

gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh 

(Schifman dan Kanuk, 2004). Defenisi persepsi lainnya 

menyatakan bahwa persepsi adalah sebagai suatu 

proses dimana individu-individu terekspos oleh 
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informasi, mneyediakan kapasitas proses yang lebih 

luas dan menginterpretasikan informasi tersebut 

(Mowen, 1995). Sedangkan definisi lainnya mengatakan 

bahwa persepsi sebagai suatu proses untuk 

mengartikan sensasi dengan memberi gambar-gambar 

dan hubungan sosial didalam memori untuk 

menafsirkan dunia di luarnya (Myer, 2001). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan stimuli yang datang dari luar dan dapat 

diterima melalui berbagai media yang menghasilkan 

sensasi sebagai pemicu terhadap respon.  

Persepsi juga dapat diartikan sebagai pengalaman 

tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan (Desideranto, 1976). Persepsi ialah 

memberikan makna pada stimuli indrawi (sensor 

stimuli), dalam memberikan makna, kita tak hanya 

melibatkan sensasi, namun juga atensi, ekspektasi, 

motivasi, dan memori atau dengan kata lain, persepsi 

merupakan analisa maupun interpretasi suatu individu 
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terhadap pesan atau makna dengan melibatkan faktor-

faktor psikologis individu tersebut (Rakhmat, 2002). 

Persepsi merupakan proses menilai, maka 

persepsi dapat dikatakan bersifat evaluatif dan 

subyektif. Persepsi bersifat evaluatif karena melalui 

persepsi, seseorang bisa menilai baik atau buruk, 

positif atau negatif dalam mengevaluasi suatu merek 

(brand) ketika dia menggunakannya. Persepsi 

cenderung subyektif, karena masing-masing individu 

memiliki perbedaan filter konseptual dalam melakukan 

persepsi, sehingga pegolahan stimuli dalam diri 

individu akan memberikan makna yang berbeda 

(Mulyana, 2001). 

Secara umum persepsi konsumen dalam bentuk 

perceived quality dan perceived value. Persepsi kualitas 

suatu (perceived value) merupakan persepsi konsumen 

mengenai kualitas suatu produk. Nilai persepsi 

(perceived value) adalah persepsi yang didasarkan pada 

keseimbangan antara nilai produk yang diperoleh dan 
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pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan 

barang tersebut dari sudut pandang konsumen.  

2.2.2.  Brand Image Sebagai Persepsi Pelanggan 

Brand Image merupakan persepsi pelanggan 

terhadap suatu merek sebagai akibat dari pengalaman 

pelanggan ketika menggunakan merek tersebut. 

Ketertarikan konsumen pada suatu merek akanlebih 

kuat apabla dilandasi pada banyak pengalaman atau 

penampakan untuk mengkomunikasikannya sehingga 

terbentuk citra merek (brand image). Citra merek yang 

baik akan mendorong peningkatan penjualan dan citra 

penjualan.  

Brand image adalah persepsi masyrakat terhadap 

perusahaan atau produknya. Citra merek yang efektif 

dari suatu merek adalah dengan dilakukannya tiga hal 

terhadap merek itu sendiri yaitu memantapkan 

karakter produk dan usulan lain, menyampaikan 

karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan produk pesaing, dan memberikan 
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kekuatan emosional yang tidak sekedar citra mental. 

Supaya bisa berfungsi, citra itu harus disampaikan 

melalui setiap sarana komunikasi yang tersedia (Kotler, 

2002). Brand image merupakan representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap merek yang dibentuk 

dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap 

suatu merek. Citra terhadap merek berhubungan 

dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra 

positif terhadap suatu merek akan lebih 

memungkinkan melakukan pembelian (Setiadi, 2005). 

Brand image  adalah sekumpulan asosiasi merek 

yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen. 

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu 

cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image 

(Okonkwo, 2007). Hal yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan adalah bagaimana mempertahankan dan 

meningkatkan brand image yang positif. Brand image 

mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman 
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masa lalu terhadap merek itu, dan perilaku dimasa 

depan bisa diprediksi berdasarkan perilaku masa 

lalunya. Keberhasilan perusahaan dalam mengenalkan 

produk kepada konsumen tidak lepas dari kebutuhan 

dan perilaku konsumen yang dituju sehingga 

konsumen tersebut memutuskan untuk melakukan 

pembelian. 

Brand image adalah persepsi tentang suatu 

merek yang ditunjukan oleh asosiasi merek yang 

tersimpan dalam benak konsumen. Dengan demikian, 

brand image dapat diorganisasikan kedalam beberapa 

cara. Brand image terdiri atas asosiasi konsumen pada 

kelebihan produk dan karakteristik personal yang 

dilihat oleh konsumen. Menurut Surachman, 

komponen dari brand image yaitu :  

1) Brand Associatons (Asosiasi Merek) 

Asosiasi terhadap karakteristik produk atau jasa 

yang dilekatkan oleh konsumen pada merek 

tersebut, termasuk persepsi konsume mengenai 

janji-janji yang dibuat oleh merek tersebut, positif 
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maupun negatif, dan harapan mengenai usaha-

usaha untuk mempertahankan kepuasan 

konsumen dari merek tersebut. Suatu merek 

memiliki akar yang kuat, ketika merek tersebut 

diasosiasikan dengan nilai-nilai yang mewakili atau 

yang dinginkan oleh konsumen. Asosiasi merek 

membantu pemasar mengerti kelebihan dari merek 

yang tersampaikan pada konsumen. 

2) Brand Identity (Identias Merek) 

Identias merek merupakan seperangkat asosiasi 

merek yang sering digunakan oleh ahli strategi 

merek asosiasi merek tersebut mewakili pengertian 

suatu merek dan secara tidak langsung merupakan 

janji konsumen. Ada empat perspektif identias 

merek yaitu merek sebagai produk, merek sebagai 

organiasi, merek sebagai seseorang, dan merek 

sebagai simbol. Persepektif tersebut sangatlah 

berbeda dan bertujuan untuk membantu ahli 

ekonomi dalam menentukan strategi 

mempertimbangkan perbedaan elemen-elemen dari 
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merek serta menciptakan pola yang dapat 

memperkaya dan membedakan sebuah identitas 

(Surachman, 2008). 

2.2.3.  Brand Awareness Sebagai Persepsi Pelanggan 

Tingkat penerimaan awal ketika seorang 

menerima informasi baik secara melihat maupun 

mendengar tentang produk beserta mereknya 

merupakan kesadaran merek (brand awareness), yaitu 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu 

(Surachman, 2008). Definisi tentang brand awareness 

adalah sebagai kesanggupan seseorang konsumen atau 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingatkan 

kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu (Aaker, 2000).  

Megandanu (2012) mendefinisikan brand 

awareness (kesadaran merek) sebagai suatu proses 

mulai dari perasaan tidak mengenal merek itu hingga 

yakin bahwa merek itu adalah satu-satunya yang 
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unggul dalam kelas produk atau jasa tersebut.  

Konsumen cenderung membeli merek yang sudah 

dikenal karena merasa aman dengan sesuatu yang 

sudah dikenal, mereka merasa aman, terhindar dari 

berbagai resiko pemakaian dengan asumsi bahwa 

merek yang sudah dikenal lebih dapat diandalkan, 

produk dengan merek yang sudah dikenal itu 

dikatakan memiliki kesadaran merek yang cukup baik 

(Durianto et al, 2001). Dengan kata lain, sebuah merek 

yang dikenal mempunyai kemungkinan bisa 

diandalkan, kemantapan dalam bisnis, dan kualitas 

yang dipertanggung jawabkan. 

Secara umum, kesadaran merek menggambarkan 

persepsi seseorang dan reaksi kognitif pada sebuah 

kondisi atau peristiwa kesadaran. Kesadaran bisa 

difokuskan pada keadaan internal, seperti insting atau 

pada perilaku eksternal seperti panca indra. Kesadaran 

merek adalah kapasitas konsumen untuk mengenal 

atau mengingat sebuah merek dan terdapat hubungan 

antara merek dan kelas produk. Kesadaran merek 
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adalah proses di mana merek tersebut dikenal pada 

sebuah level ketika konsumen teleh menempatkan 

merek tersebut pada tingkat yang lebih tinggi. 

Menurut Keller (2003), terdapat dua hal yang 

menjadi bagian dari brand awareness yaitu :  

1) Brand recognition 

Merupakan kemampuan konsumen untuk 

mengenal berbagai macam merek yang pernah 

mereka kenal sebelumnya dengan suatu petunjuk. 

2) Brand recall 

Kemampuan konsumen untuk mengingat kembali 

merek yang ada didalam memorinya untuk suatu 

produk dari kategori tertentu. 

 

  

 

 

Gambar 1 Piramida Brand Awareness 
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Dari gambar diatas dapat jelaskan bahwa 

brand awareness terdiri dari empat tingkatan yaitu :  

1) Unware of Brand/Brand Unaware (Tidak Menyadari 

Merek) 

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam 

piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak 

menyadari akan adanya suatu merek. 

2) Brand Recognition (Pengenalan Merek) 

Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini 

penting pada saat seseorang pembeli memilih suatu 

merek pada saat melakukan pembelian. 

3) Brand Recall (Pengingatan Kembali Terhadap Merek) 

Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan 

pada permintaan seseorang untuk menyebutkan 

merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini 

dapat diisitilahkan dengan pengingatan kembali 

tanpa bantuan, karena berbeda dari tugas 

pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk 

memunculkan merek tersebut. 
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4) Top Of Mind (Puncak Pikiran) 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa 

diberi bantuan pengingatan dan dia dapat 

menyebutkan satu nama merek, maka merek yang 

paling banyak disebutkan pertama kali merupakan 

puncak pikiran. Dengan kata lain, merek tersebut 

merupakan merek utama dari berbagai merek yang 

ada dalam benak konsumen. 

Pengenalan maupun pengingatan merek akan 

melibatkan upaya mendapatkan identitas nama dan 

hubungannya dengan kategori produk. Terciptanya 

brand awareness dapat dicapai dengan beberapa 

cara seperti berikut : 

1) Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan 

tampil berbeda jika dibandingkan dengan lainya 

serta memiliki hubungan antara merek dengan 

kategori produk. 

2) Memakai slogan yang menarik sehingga membantu 

konsumen untuk mengingat merek. 
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3) Jika produk memilih simbol, hendaknya simbol 

yang dipakai dapat dihubungkan dengan merek. 

4) Perluasan merek dapat dipakai agar merek semakin 

diingat pelanggan. 

5) Brand awareness dapat diperkuat dengan 

memahami suatu isyarat yang sesuai kategori 

produk, merek, atau keduanya (Durianto et al, 

2001). 

2.2.4. Brand Loyalty Sebagai Persepsi Pelanggan 

Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan suatu 

konsep yang sangat penting dalam mengetahui tinggkt 

keberhasilan reposisi merek suatu merek atau produk. 

Keberadaan konsumen yang loyal pada merek sangat 

diperlukan agar perusahaan dapat bertahan. Loyalitas 

dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang 

mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk 

atau jasa yang menjadi preferensinya secara konsisten 

pada masa yang akan datang. Loyalitas merek 

menunjukan adanya suatu ikatan antara pelanggan 
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dengan merek tertentu yang ditandai dengan pembelian 

ulang dari pelanggan, loyalitas dapat didasarkan pada 

perilaku pembelian aktual produk yang dikaitkan 

dengan proporsi pembelian (Mowen, 1995). 

Terdapat dua aspek yang berbeda untuk 

menggambarkan konsep loyalitas yaitu : pendekatan 

attitudinal sebagai komitmen psikologis, dan 

pendekatan behavioral yang tercermin dalam perilaku 

pembelian aktual (Aaker, 1996). Kedua aspek tersebut 

selanjutnya didefinisikan oleh Jacoby dan Kryner 

kedalam enam kondisi yang secara kolektif memadai, 

yaitu bahwa loyalitas merek adalah (1) respon 

keperilakuan (pembelian), (2) yang bersifat bias (non 

random), (3) terungkap secara terus menerus, (4) oleh 

unit pengambilan keputusan, (5) dengan 

memperhatikan satu atau beberapa merek sejenis, dan 

(6) merupakan fungsi proses psikologis (pengambilan 

keputusan, evaluatif). 

Loyalitas juga dapat dikatakan sebagai hasil dari 

aktivasi kognisi dan pengambilan keputusan membeli 
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yang ekstensif (Uggla, 2006). Untuk dapat mengetahui 

adanya loyalitas merek tunggal, dapat dilakukan 

dengan cara menguji : 

1) Struktur keyakinan (kognitif), artinya 

informasi merek yang dipegang oleh 

konsumen (keyakinan konsumen) harus 

menunjuk pada merek fokal yang dianggap 

superior dalam persaingan. 

2) Struktur sikap (afektif), artinya tingkat 

kesuksesan konsumen harus lebih tinggi dari 

pada merek saingan, sehingga ada preferensi 

afektif yang jelas pada merek lokal. 

3) Struktur niat (konatif) konsumen terhadap 

merek fokal, artinya konsumen harus 

mempunyai niat untuk membeli merek fokal 

bukannya merek lain, ketika keputusan 

dilakukan. 

Terdapat beberapa tingkatan loyalitas merek 

suatu produk, masing-masing tingkatan menunjukan 

tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus 
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sebagai aset yang harus dimanfaatkan. Tingkatan 

loyalitas merek tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Switcher (Berpindah-pindah) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas 

ini dikatakan sebagai pelanggan yang berada 

pada tinggkat paling dasar. Semakin tinggi 

frekuensi pelanggan untuk memindahkan 

pembelinya dari suatu merek ke merek-merek 

lain. Pada tingkatan ini merek apapun 

dianggap memadai serta memegang peranan 

yang sangat kecil dalam keputusan 

pembelian. Ciri yang paling nampak dari jenis 

pelanggan ini adalah merek membeli suatu 

produk karena harganya murah. 

2) Habitual Buyer (Pembeli yang Bersifat 

Kebiasaan) 

Pembeli yang berada dalam tinggkatan 

loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai 

pembeli yang puas dengan merek produk 

yang dikonsumsinya atau setidaknya tidak 
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mengalami ketidakpuasan dalam 

mengkonsumsi merek produk tersebut. 

Tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati 

alasan yang cukup untuk menciptakan 

keingingan membeli merek produk lain atau 

berpindah merek terutama jika peralihan 

tersebut memerlukan usaha dan biaya. 

Pembeli yang tergolong dalam merek ini 

membeli barang atas kebiasaan mereka. 

3) Satisfied Buyer 

Pada tingkatan ini, pembeli merek masuk 

dalam kategori puas bila mengkonsumsi 

merek tersebut, meskipun demikian mungkin 

saja pembeli memindahkan pembelianya ke 

merek lain dengan menanggung switching cost 

(biaya peralihan) yang terkait dengan waktu, 

uang atau risiko kinerja yang melekat dengan 

tindakan berlaih merek. Untuk menarik minat 

para pembeli yang masuk dalam tingkat 

loyalitas ini para pesaing perlu mengatasi 
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biaya peralihan yang harus ditanggung oleh 

pembeli dengan menawarkan berbagai 

manfaat yang cukup besar sebagai 

kompensasinya (switching cost loyal). 

4) Likes The Brand 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas 

ini merupakan pembeli yang sungguh-

sungguh menyukai merek tersebut. Pada 

tingkatan ini dijumpai perasaan emosional 

yang terkait pada merek. Rasa suka pembeli 

bisa saja didasari oleh asosiasi yang terkait 

dengan simbol, rangkaian pengalaman dalam 

penggunaan sebelumnya baik yang dialami 

oleh pribadi maupun oleh kerabatnya. 

Meskipun demikian seringkali rasa suka ini 

merupakan suatu perasaan yang sulit 

didefinisikan dan ditelusuri dengan cermat 

untuk dikategorikan kedalam sesuatu yang 

spesifik. 
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5) Commited Buyer 

Pada tahapan ini pembeli merupakan 

pelanggan yang setia, merek memiliki suatu 

kebanggaan sebagai pengguna dan bahkan 

merek tersebut menjadi sangat penting bagi 

pembeli dipandang dari segi fungsinya 

maupun sebagai suatu ekspresi diri. 

 

2.3. Hipotesis 

2.3.1.  Pengaruh Brand Repositioning Terhadap 

Brand Image 

Citra merek (brand image) merupakan indikator 

pertama dalam menentukan berhasil atau tidaknya 

penerapan strategi brand repositioning. Seperti yang 

dikatakan McKinsey (2013) dalam penelitiannya bahwa  

kegiatan reposisi merek merupakan bingkai sekaligus 

referensi bagi para customer untuk melihat bukti 

sejauh mana strategi reposisi yang perusahaan 

lakukan, apakah strategi tersebut dapat berhasil 

memperbaiki citra perusahaan atau tidak. Serupa 
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dengan hal tersebut, Setiadi (2005) menambahkan 

bahwa citra suatu merek adalah total persepsi atau 

pandangan pelanggan (customer) terhadap suatu objek 

atau merek yang dibentuk dengan memproses 

informasi dari berbagai sumber setiap waktu mengenai 

objek tersebut atau merek tersebut.  

Model konseptual dari citra merek menurut Keller 

(2003) meliputi atribut merek, keuntungan merek, dan 

sikap merek. Konsumen beranggapan bahwa citra 

sebuah perusahaan akan mempengaruhi citra merek 

suatu produk yang dihasilkannya. Kualitas produk, 

harga produk, promosi dan gaya hidup merupakan 

indikator utama dalam membangun citra merek atau 

brand image. 

PT. Telkom hadir dengan memperkenalkan diri 

kepada publik dengan strategi brand repositioning yang 

baru yaitu “life confidence” dengan tagline “The World In 

Your Hand” sebagai cerminan keahlian dan dedikasi 

yang diberikan PT. Telkom sebagai penyedia layanan 

telekomonikasi. Repostioning PT. Telkom merupakan 
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penerapan strategi repositioning berdasarkan atribut 

produk, berdasarkan manfaat, danberdasarkan 

pemakai, berdasarkan pesaing, berdasarkan kategori 

produk, dan berdasarka harga sehingga memberikan 

citra merek yang positif kepada pelanggan. 

Penelitan terdahulu dengan judul “Pengaruh 

Strategi Repositioning Produk Terhadap Citra Merek 

Pada Produk Sunsilk Clean dan Fresh Shampo” yang 

dilakukan oleh Faqih dengan menggunakan uji regresi 

antara variabel repositioning dan variabel brand image 

menunjukan bahwa brand repositioning khusunya 

dengan penerapan pengguna produk adalah 

berpengaruh positif terhadap brand image. Penelitan 

serupa yang dilakukan oleh Widi Astuti dengan judul 

penelitian “Pengaruh Positioning Terhadap Pembetukan 

Brand Image” yang dilakukan pada pengguna kartu 

prabayar IM3 kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen 

kota Malang menunjukan bahwa brand positioning 

berpengaruh positif terhadap pembentukanbrand image 

pelanggan. Penelitian tersebut menggunakan atribut 
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produk, harga dan kulitas sebagai pembentukan brand 

image dalam brand positioning. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 

pertama yang diajukan adalah  

H1: Terdapat pengaruh brand repositioning 

terhadap brand image. 

2.3.2. Pengaruh Brand Repositioning Terhadap 

Brand Awareness 

Wardahna (2011) mengungkapkan bahwa 

kesadaran merek (brand awareness) menggambarkan 

keberadaan merek didalam pikiran konsumen, yang 

dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori dan 

biasanya mempunyai peranan kunci dalam ekuitas 

merek. Meningkatkan kesadaran merupakan suatu 

mekanisme untuk memperluas pasar merek dimana 

semakin tinggi kesadaran merek maka semakin banyak 

konsumen yang mengingat dan mengenali produk yang 

ditawarkan melalui teknik-teknik pemasaran yang 

tepat. Lebih lanjut, Jewell (2007) menerangkan bahwa 
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kesadaran suatu merek dipengaruhi oleh strategi 

pemasaran yang tepat seperti reposisi merek (brand 

repositioning) dimana hal tersebut memberikan 

dorongan kepada konsumen yang sudah pernah 

menggunakan suatu merek teringat kembali akan 

merek tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa, 

reposisi merek merupakan hal penilaian, pengingat, 

dan pengenal akan suatu merek sehingga kemungkinan 

atas perubahan sikap akan suatu merek bisa terjadi. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesadaran pelanggan terhadap suatu merek adalah 

mudah diingat, terkenal, dan ingat merek.  

PT. Telkom hadir dengan memperkenalkan diri 

kepada publik dengan strategi brand repositioning yang 

baru yaitu “life confidence” dengan tagline “The World In 

Your Hand” sebagai cerminan keahlian dan dedikasi 

yang diberikan PT Telkom sebagai penyedia layanan 

telekomonikasi. Repostioning PT Telkom merupakan 

penerapan strategi repositioning berdasarkan atribut 

produk, berdasarkan manfaat, dan berdasarkan 
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pemakai, berdasarkan pesaing, berdasarkan kategori 

produk,  dan berdasarka harga sehingga menciptakan 

kesadaran merek terhadap pelanggan.  

Penelitian terdahulu dengan judul penelitian 

“Pengukuran Kesadaran Merek (Brand Awareness) Pada 

Telkom Speedy” yang dilakukan oleh Frengky 

Aryowibowo dengan menunjukan bahwa terdapat 31% 

pelanggan speedy berada pada level top of mind, 40% 

pelanggan berada pada level brand recall, 24% pada 

level brand recognition, dan 5% pada level unware 

brand. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua 

yang diajukan adalah 

H2 : Terdapat pengaruh brand repositioning  

terhadap brand awareness. 

2.3.3. Pengaruh Brand Repositioning Terhadap 

Brand Loyalty 

Penelitian oleh Kent dan Allen (1994) menjelaskan 

mengenai loyalitas konsumen terhadap suatu merek 
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bersifat subjektif.  Diperkuat pula oleh Jewell dan 

Unnava (2003) yang hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa ketika konsumen menilai secara subjektif, 

strategi brand repositioning (reposisi merek) dapat 

merubah konsumen menjadi loyal dan setia karena ada 

penilaian khusus oleh konsumen terhadap suatu merek 

ketika merek tersebut mempunyai ciri khas, keunikan, 

atau keunggulan bersaing (competitive advantage) 

dibanding merek yang lain.  Jadi dapat dilihat dari 

teori-teori yang ada bahwa reposisi merek punya 

pengaruh yang positif terhadap loyalitas merek ketika 

perusahaan mampu memberikan benefit offered yang 

unik dan baru sehingga konsumen dapat menjadi loyal. 

PT Telkom hadir dengan memperkenalkan diri 

kepada publik dengan strategi brand repositioning yang 

baru yaitu “life confidence” dengan tagline “The World In 

Your Hand” sebagai cerminan keahlian dan dedikasi 

yang diberikan PT Telkom sebagai penyedia layanan 

telekomonikasi. Repositioning PT Telkom merupakan 

penerapan strategi repositioning berdasarkan atribut 
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produk, berdasarkan manfaat, dan berdasarkan 

pemakai, berdasarkan pesaing, berdasarkan kategori 

produk,  dan berdasarka harga sehingga menciptakan 

loyalitas merek terhadap pelanggan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli 

Prihatini tentang “Pengaruh Repositioning Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Handphone 

Nokia” menunjukan bahwa repositioning memiliki 

hubungan yang kuat antara keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini diketahui dengan melakukan uji 

korelasi setiap variabel brand repositioning dan 

keputusan pembelian. 

Berdasarka uraian di atas maka hipotesis kedua 

yang dijukan adalah 

H3 : Terdapat pengaruh brand repositioning  

terhadap brand loyalty. 
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2.4. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Pemikiran 

 
 


