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ABSTRAK

Ekuitas merek merupakan kekuatan yang signifikan untuk menentukan suksesnya pemasaran 
produk.  Banyak  perusahaan  yang  gagal  meraih  pangsa  pasar  karena  tidak  mampu 
mengembangkan produknya menjadi merek yang berekuitas tinggi yang dapat mewujudkan 
mind share (posisi, heart share, dan emotional value pada konsumen untuk kurun waktu yang 
lama.  Sebaliknya,  banyak  perusahaan  yang  berhasil  karena  memiliki  ekuitas  merek  yang 
buat. Studi ini mengkaji pengaruh ekuitas merek terhadap kepercayaan konsumen minuman 
ringan  merek  X.  Konsep  ekuitas  merek  diuraikan  berdasarkan  dimensi  kesadaran  merek, 
kesan kualitas merek, asosiasi merek, loyalitas merek, dan aset-aset merek lainnya. Subjek 
adalah  200 siswa  Sekolah  Menengah Atas  di  Bandung.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa 
dimensi-dimensi  kesadaran  merek  dan  asosiasi  merek  memiliki  pengaruh  positif  dan 
signifikan  terhadap  kepercayaan  konsumen.  Adapun  dimensi-dimensi  persepsi  kualitas, 
loyalitas  merek,  dan  asset-aset  merek  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap 
kepercayaan konsumen.

Kata kunci: ekuitas merek, kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, asset-
aset merek, kepercayaan konsumen

I. PENDAHULUAN

Ekuitas merek digambarkan sebagai nilai tambah yang dimiliki oleh merek dari suatu 

produk (Farquhar, 1989). Beberapa tahun terakhir, ide dasar penggunaan nama atau simbol 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai  telah mendapat  perhatian luas.  Taktik klasik 

melalui  persaingan  harga   dianggap mendorong terjadinya  penurunan profitabilitas  merek 

secara signifikan (Cobb-Walgren et al., 1995). Selain itu, meningkatnya biaya pengembangan 

produk  baru  serta  tingginya  kegagalan  produk  memaksa  perusahaan  untuk  menambah, 

membeli, atau memperluas jajaran merek, hal yang tidak terbayangkan sebelumnya (Aaker, 

1991).  Fokus  merger  perusahaan  pada  beberapa  waktu  terakhir  cenderung  bergeser  dari 

sinergi  skala  ekonomik  pada  pemilikan  intangible  asset yaitu  merek  atau  ekuitas  merek 

(Cobb-Walgren et al., 1995).

Berapa nilai  suatu merek?  Hasil  studi  Interbrand menunjukkan bahwa Coca Cola 

sebagai pemilik merek terbaik di dunia memiliki nilai intangible asset  sebesar $68,74 juta, 

sedangkan peringkat kedua, IBM memiliki nilai $60,211 juta (www.interbrand.com). 
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Dalam konteks yang lebih spesifik, berapa nilai suatu merek dalam industri minuman 

ringan (soft drink)?  Studi yang dilakukan oleh Bloomberg mengenai 10 nilai ekuitas merek 

tertinggi dunia disajikan:

1. Coca-Cola, Brand Value $Million: 46,093 

2. Pepsi, Brand Value $Million: 12,961

3. Diet Coke/ Coca-Cola Light, Brand Value $Million: 12,115

4. X, Brand Value $Million: 3,724

5. Sprite, Brand Value $Million: 3,134

6. Dr. Pepper, Brand Value $Million: 2,875

7. Diet Pepsi, Brand Value $Million: 2,443

8. Mountain Dew, Brand Value $Million: 2,403

9. Nestea, Brand Value $Million: 1,365

10. 7 Up, Brand Value $Million: 1,214 

Tak pelak lagi, ekuitas merek menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Suatu merek 

produk yang kuat memiliki brand value (Knapp, 2002:1 ), yang dapat menciptakan distinctive 

customer  satisfaction (Freddy,  2002:2). Hal  ini  disebabkan  karena  merek  merupakan 

kekuatan  yang  signifikan  untuk  menentukan  suksesnya  pemasaran  produk.  Banyak 

perusahaan yang gagal meraih pangsa pasar karena tidak mampu mengembangkan produknya 

menjadi  merek  yang  berekuitas  tinggi  yang  dapat  mewujudkan  mind share  (posisi,  heart  

share, dan emotional value pada konsumen untuk kurun waktu yang lama (Hermawan, 2002: 

544).

Studi  ini  mencoba  mengkaji  ekuitas  merek  dalam  dan  pengaruhnya  terhadap 

kepercayaan  konsumen  untuk  kasus  minuman  ringan  merek  X.  Minuman  ringan  X 

merupakan salah satu portfolio produk yang diproduksi oleh salah satu produsen kelas dunia. 

Berdasarkan studi Bloomberg tersebut di atas, nampak bahwa berada pada nomor urut 4 dan 

memiliki nilai ekuitas merek sebesar $3,724 juta.

Di Indonesia, produk mulai dipasarkan pada tahun 1973 dan hingga kini memiliki 7 

rasa buah.  Konsumen di berbagai belahan dunia, terutama remaja, mengasosiasikan dengan 

“keceriaan bersama teman dan keluarga”. Asosiasi positif ini sebenarnya di dorong oleh ciri 

khas merek yang membawa sukacita, dengan warna yang cerah, rasa buah dan karbonasi yang 

terasa sangat kuat. 

Di antara berbagai produk yang dikeluarkan  perusahaan induk, X  yang mempunyai 

variasi  pilihan  produk  yang  begitu  banyak  dan  sekaligus  mendorong  peningkatan  biaya 

promosi. Sayangnya, untuk wilayah Jawa Barat peningkatan biaya ini tidak disertai dengan 

peningkatan penjualan, malah selama 2002-2004 penjualan mengalami penurunan.

Studi ini memanfaatkan konstruk ekuitas merek menurut Aaker.  Aaker  (1997:23) 

mengelompokkan ekuitas merek ke dalam lima ketegori/dimensi secara umum yaitu loyalitas 
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merek  (brand  loyalty),  kesadaran  merek  (brand  awareness),  asosiasi  merek  (brand 

association), kesan kualitas merek (brand perceived quality), dan  asset-aset merek lainnya 

seperti hak paten, cap, saluran distribusi dan lain-lainnya (others proprietary brand assets). 

Dalam  hubungan  antara  ekuitas  merek  dengan  kepercayaan,  masih  terdapat 

perbedaan pandangan di antara para peneliti. Aaker (1997:23-24) menyatakan bahwa ekuitas 

merek  merupakan  anteseden  bagi  kepercayaan.  Sedangkan  peneliti  lain  seperti  Delgado-

Ballester  dan  Munuera-Aleman  (2005)  menyatakan  bahwa  kepercayaan  justru  merupakan 

anteseden bagi ekuitas merek. Penulis mengkaji pada studi ini berdasarkan pandangan Aaker. 

II. REVIEW LITERARUR

Hermawan (1997:210) menyatakan,  bahwa merek tidak bisa lagi sekedar ‘elemen’ 

dari produk, bahkan sudah lepas dari produk. Sering sebuah merek yang punya ekuitas yang 

kuat  menghasilkan  price  superiority.  Freddy (2002:8)  menyatakan  bahwa banyak  praktisi 

periklanan menggunakan istilah “brand equity”  (ekuitas merek). Menurut Aaker (1997:22), 

ekuitas  merek  adalah  seperangkat  aset  dan  liabilitas  merek  yang  berkaitan  dengan  suatu 

merek,  nama  dan  simbolnya,  yang  menambah  atau  menguasai  nilai  yang  diberikan  oleh 

sebuah  barang  atau  jasa  kepada  perusahaan  atau  pelanggan  perusahaan.  Aaker 

mengelompokkan ekuitas merek ke dalam lima ketegori atau dimensi yaitu:

• Kesadaran merek (brand awareness) adalah kesanggupan calon pembeli untuk mengenali 

atau  mengingat  kembali  bahwa  suatu  merek  merupakan  bagian  dari  kategori  produk 

tertentu

• Kesan  kualitas  merek  (brand  perceived  quality)  adalah  persepsi  pelanggan  terhadap 

keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud 

yang diharapkan.

• Asosiasi  merek  (brand association)  adalah  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  ingatan 

mengenai sebuah merek.

• Loyalitas  Merek  (brand  loyalty)  adalah  ukuran  keterkaitan  seorang  pelanggan  pada 

sebuah merek.

• Aset-aset merek lainnya seperti hak paten, cap, saluran distribusi dan lain-lainnya (others  

proprietary brand assets)

Konsep  tentang  kepercayaan  konsumen  lebih  mengacu  pada  pengetahuan  produk 

yang  dimilikinya,  manfaat  dan atribut  produk yang  melekat.  Menurut  Mowen dan Minor 

(2002:312) kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua 

kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut/ciri dan manfaatnya. 

Sebuah objek dapat berupa produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu di mana 

seseorang  memiliki  kepercayaan  dan  sikap.  Atribut  adalah  karakteristik  atau  fitur  yang 

mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. 
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Kepercayaan  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  terutama  dibentuk  melalui  prinsip-

prinsip  pembelajaran  kognitif  (Mowen  dan  Minor,  2002:323).  Dari  perspektif  kognitif, 

konsumen berperilaku untuk menyelesaikan berbagai masalahnya. Timbulnya kebutuhan dan 

keinginan dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu perilaku yang 

ditampilkan  merupakan  proses  penyelesaian  masalah,  dengan  cara  mencari  informasi 

berbagai  produk  yang  mungkin  bisa  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya  (Sutisna, 

2001:34). Ketika informasi sudah terkumpul, konsumen akan menyeleksi informasi itu dan 

akan memilih satu merek produk yang kira-kira sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Formasi  kepercayaan secara langsung terjadi ketika konsumen melakukan aktivitas 

pemrosesan informasi. Informasi tentang atribut dan manfaat produk diterima, dikodekan ke 

dalam memori  dan kemudian dibuka kembali  dari  memori  untuk digunakan (Mowen dan 

Minor, 2002:324).

Dalam  hubungan  antara  ekuitas  merek  dengan  kepercayaan  konsumen,  Aaker 

(1997:23)  menyatakan  bahwa  ekuitas  merek  bisa  mempengaruhi  kepercayaan  konsumen 

dalam  mengambil  keputusan  pembelian  baik  itu  karena  pengalaman  masa  lalu  dalam 

menggunakannya maupun kedekatan dengan merek dan aneka karakteristiknya. 

Aset ekuitas merek terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 

loyalitas  merek  serta  aset  merek  dapat  menambahkan  dan  mengurangi  nilai  merek  bagi 

konsumen dan perusahaan.  Terdapat interelasi yang sama di antara dimensi-dimensi ekuitas 

merek  yang  lain.  Sebagai  contoh,  kesan  kualitas  bisa  dipengaruhi  oleh  kesadaran,  oleh 

asosiasi-asosiasi, dan oleh loyalitas (Aaker, 1997:25-26). 

Secara individual, Assel (dalam Sutisna, 2001:42) mengemukakan bahwa pentingnya 

dimensi loyalitas merek, konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri 

terhadap pilihannya  dan  lebih  memungkinkan merasakan  tingkat  resiko yang  lebih tinggi 

dalam pembeliannya.

Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya di mata 

konsumen  untuk  mengkonsumsi  produk  tersebut  yang  selanjutnya  dapat  menggiring 

konsumen  untuk  melakukan  pembelian  serta  mengantarkan  perusahaan  untuk  meraup 

keuntungan dari  waktu  ke  waktu  (Durianto  et  al.,  2001:3).  Menurut  Aaker  (1997:23-24) 

ekuitas merek juga bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu dalam menggunakannya maupun kedekatan 

dengan merek dan aneka karakteristiknya). 

Hasil  penelitian Stoecklin-Serino  (2008)  dalam lingkup  e-commerce menunjukkan 

bahwa ekuitas merek memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepercayaan. 
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Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  dapat  disusun  model  hubungan  antar  variabel 

berikut, di mana terdapat lima dimensi mendasari ekuitas merek yang diyakini meningkatkan 

kepercayaan konsumen. 

Gambar 1
Model Analisis

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada studi ini adalah:

H1 :  Kesadaran merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan

H2 :  Persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

H3 :  Asosiasi merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan

H4 :  Loyalitas merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan

H5 :  Aset merek lainnya berpengaruh positif terhadap kepercayaan

III. METODE PENELITIAN

Subjek  adalah  200  siswa  Sekolah  Menengah  Atas  di  Bandung  yang  melakukan 

pembelian produk merek X di  food corner/fast  food pada  regional  centre Bandung Indah 

Plaza,  Bandung  Super  Mall,  Istana  Plaza,  Bandung  Electronic  Center,  Industrial  Trade 

Center,  King’s  Shopping  Center,  Cihampelas  Walk,  Pasar  Baru  Shopping  Center  dan 

Bandung Trade Centre. Kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data disusun oleh peneliti 

dengan menggunakan 5 skala tipe-Likert mulai dari angka 1 (Sangat Setuju) sampai angka 5 

(Sangat Tidak Setuju). Kuesioner untuk mengukur ekuitas merek tersusn atas 27 item dan 

untuk  kepercayaan  sebanyak  9  item.  Untuk  mengkonfirmasikan  hipotesis  yang  diajukan, 

teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Validitas dan Reliabilitas

Pengujian  kualitas  instrumen  pengukuran  dengan  menggunakan  validitas  dan 

reliabilitas. Pada uji validitas data koefisien korelasi product moment tiap item dengan total 

item untuk seluruh variabel  menunjukkan skor antara 0,3431 – 0,7943.  Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data yang berhasil dikumpulkan adalah valid. Demikian pula, uji 

reliabilitas dengan teknik cronbach alpha menunjukkan skor berkisar antara 0,738 – 0,77. 

Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa data memenuhi kriteria reliabel.  Dengan demikian, 

data yang berhasil dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

4.2.  Korelasi Antar Variabel

Tabel  berikut  menyajikan  korelasi  antar  variabel  yang  diteliti.  Berdasarkan  tabel 

tersebut  nampak  bahwa  seluruh  korelasi  antara  dimensi-dimensi  ekuitas  merek  dengan 

kepercayaan konsumen adalah positif dan signifikan. Korelasi yang sangat kuat terjadi antara 

kesadaran merek dan asosiasi merek dengan kepercayaan konsumen, masing-masing dengan 

nilai 0,949 dan 0,975.

Tabel 1. Korelasi antar Variabel

1 .375** .901** .399** .760** .949**

. .000 .000 .000 .000 .000

200 200 200 200 200 200

.375** 1 .524** .916** .555** .484**

.000 . .000 .000 .000 .000

200 200 200 200 200 200

.901** .524** 1 .575** .712** .975**

.000 .000 . .000 .000 .000

200 200 200 200 200 200

.399** .916** .575** 1 .549** .530**

.000 .000 .000 . .000 .000

200 200 200 200 200 200

.760** .555** .712** .549** 1 .753**

.000 .000 .000 .000 . .000

200 200 200 200 200 200

.949** .484** .975** .530** .753** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .

200 200 200 200 200 200

Kesadaran Merek

Kesan Merek

Asosiasi Merek

Loyalitas Merek

Aset Merek lain

Kepercayaan Konsumen

Kesadaran
Merek Kesan Merek

Asosiasi
Merek

Loyalitas
Merek

Aset
Merek lain

Kepercayaan
Konsumen

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

4.3  Pengujian Hipotesis

Diagram  berikut  menunjukkan  output  program  Amos.  Besarnya  koefisien  jalur, 

misalnya, dari kesadaran merek ke kepercayaan adalah 0,75. Kalkukasi secara rinci termasuk 

tingkat signifikasinya disajikan pada tabel berikut. 
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Gambar 2
Koefisien Jalur

Tabel 2
Koefisien Jalur 

Estimate S.E. C.R. P

y <--- x3 .579 .027
21.24

3
***

y <--- x2 -.039 .041 -.966 .334
y <--- x4 .094 .077 1.221 .222

y <--- x1 .751 .063
12.01

2
***

y <--- x5 .070 .041 1.726 .084

Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa tidak semua hipotesis yang diajukan dapat 

dikonfirmasikan, yang diuraikan berikut:

1. Besarnya koefisien jalur kesadaran merek (X1) terhadap kepercayaan konsumen adalah 

sebesar 0,751, dan signifikan pada level 0,001. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan 

dapat dikonfirmasikan.

2. Besarnya koefisien jalur persepsi kualitas (X2) terhadap kepercayaan konsumen adalah 

-0.039, dan signifikan pada level 0,334. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan tidak 

dapat dikonfirmasikan.

3. Besarnya  koefisien  jalur  asosiasi  merek  (X3)  terhadap  kepercayaan  konsumen  adalah 

0.579, dan signifikan pada level 0,001. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dapat 

dikonfirmasikan.

19



4. Besarnya  koefisien jalur  loyalitas  merek  (X4)  terhadap kepercayaan  konsumen  adalah 

0.094, dan signifikan pada level 0,222. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan tidak 

dapat dikonfirmasikan.

5. Besarnya koefisien jalur asset-aset merek yang lain (X5) terhadap kepercayaan konsumen 

adalah 0.070, dan signifikan pada level 0,084. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan 

tidak dapat dikonfirmasikan.

Meskipun  terdapat  jalur  yang  tidak  signifikan,  penulis  tidak  merasa  perlu  untuk 

melakukan  trimming terhadap  jalur  yang  tidak  signifikan.  Sejauh  ini,  penulis  tidak 

menemukan alasan yang khusus dengan dukungan teoritis yang memadai untuk melakukan 

trimming. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, terdapat dua hipotesis yang dapat dikonfirmasikan, 

yaitu kesadaran merek dan asosiasi merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan konsumen. Artinya, apabila terjadi perubahan pada kesadaran merek dan asosiasi 

merek  meskipun  hanya  sedikit  maka  akan  langsung  terjadi  perubahan  yang  berarti  pada 

kepercayaan konsumen. Sementara untuk kesan merek, loyalitas merek dan aset-aset merek 

lainnya pengaruhnya tidak signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Artinya apabila terjadi 

perubahan  pada  kesan  merek,  loyalitas  merek  dan  aset-aset  merek  lainnya  akan 

mengakibatkan terjadi perubahan pada kepercayaan konsumen namun dengan besaran yang 

sangat kecil  sehingga pengaruhnya diabaikan. Namun pada dasarnya ke lima variabel dari 

ekuitas  merek  tersebut  memiliki  pengaruh  terhadap  kepercayaan  konsumen,  meskipun 

pengaruhnya ada yang signifikan dan tidak.

V. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Secara  teoritis,  hasil  ini  memberikan  dukungan parsial  terhadap kerangka  ekuitas 

merek  yang  dikemukakan  oleh  Aaker,  dimana  kesadaran  merek  dan  asosiasi  merek 

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen.  Aaker (1997: 

23-24) menyatakan bahwa ekuitas merek juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri konsumen 

dalam  mengambil  keputusan  pembelian  (baik  itu  karena  pengalaman  masa  lalu  dalam 

menggunakannya maupun kedekatan dengan merek dan aneka karakteristiknya). 

Secara praktis, hasil studi ini memberikan gambaran pada pengambil keputusan untuk 

lebih  memfokuskan  perhatian  pada  kesadaran  merek  dan  asosiasi  merek  sebagai  modal 

penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsekuensinya, ketiga dimensi lainnya 

nampaknya merupakan faktor yang tidak memerlukan perhatian berlebih. 

Studi ini mengandung sejumlah keterbatasan. Pertama, masalah sampel. Mengingat 

subjek yang diteliti adalah pelajar SMA di Bandung, hasil studi ini tidak dapat digeneralisir 

pada bidang-bidang atau produk-produk lainnya. Kedua, isu teoritis. Dalam perspektif Aaker, 

ekuitas merek merupakan anteseden bagi kepercayaan konsumen.  Sedangkan bagi  peneliti 
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lain  seperti  seperti  Delgado-Ballester  dan  Munuera-Aleman  (2005),  kepercayaan  justru 

merupakan anteseden bagi ekuitas merek. Tentunya, isu ini memerlukan kajian yang lebih 

intensif untuk dapat menentukan model mana yang paling sesuai dengan data empiris.
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