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Hakekat suatu bisnis industri telekomunikasi seluler adalah kemudahan dan 
kenyamanan bertelekomunikasi secara mobile. Tidaklah heran bila semua 
operator sepertinya berlomba untuk terus mengembangkan luas cakupan 
layanan (coverage), demikian juga dengan kapasitas, mutu dan variasi 
layanannya. Sebagai bisnis yang berbasis teknologi tinggi, operator seluler 
sepertinya sadar bahwa selain mutu pelayanan, kedekatan dengan pelanggan, 
dan inovasi sering menjadi pembeda dengan yang lainnya. Dengan persaingan 
antar operator selular yang semakin ketat berakibat persaingan pemasaran 
telah berubah menjadi perang antar merek, suatu persaingan yang terjadi 
demi dominasi merek. Sehingga salah satu cara untuk menguasai pasar 
adalah melalui kepememilikan pasar dengan merek yang dominan dengan 
cara membangun merek dan meningkatan ekuitas merek.  
 
Dalam kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan 
adalah kunci kesuksesan. Beragam motivasi untuk membeli memainkan 
peranan kuat pada berbagai waktu dan tempat. Saat ini, para pelanggan 
memberikan bobot yang lebih besar pada kualitas dan nilai dalam membuat 
keputusan membeli. Oleh karena itu, agar dapat memenangkan persaingan 
akibat banyaknya produk sejenis dipasaran, setiap operator harus 
meningkatkan “brand” atau citra merek yang telah ada sehingga dapat 
menciptakan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan. 
 
Untuk mengetahui ekuitas merek pada produk-produk yang dimiliki oleh setiap 
perusahaan diperlukan penelitian asset-asset yang membentuk ekuitas merek 
(brand equity), sehingga perusahaan dapat menyesuaikan aktivitas 
pemasaran yang dilakukan melalui “brand” yang terbentuk di benak pelanggan 
untuk dapat meningkatkan ekuitas merek perusahaan.  
 
Brand atau Merek merupakan nama ataupun simbol yang bersifat 
membedakan, dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 
penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Merek memberi tanda pada 
konsumen mengenai sumber merek tersebut, dan melindungi konsumen 
maupun produsen dari para kompetitor  yang berusaha memberikan produk-
produk yang tampak identik. 
 
Merek yang dimiliki oleh perusahaan dapat menyampaikan 6 tingkat 
pengertian kepada konsumen, yaitu: 

• Atribut           :  Merek pertama-tama akan mengingatkan konsumen 
terhadap artibut yang dimiliki oleh suatu produk. 

• Manfaat         :  Suatu merek lebih daripada fungsi serangkaian 
atribut. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya 
konsumen tidak membeli atribut, akan tetapi mereka 
membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk 
diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, terlebih 
lagi aspek emosional. 

• Nilai               :  Merek harus dapat mencerminkan sesuatu hal 
mengenai nilai-nilai pembeli. 

• Budaya          :  Merek juga mewakili budaya tertentu, yang lebih 
identik pada customer habit. 

• Kepribadian    :  Perlu diketahui juga bahwa merek dapat 
menggambarkan kepribadian dari pemakainya. 

Nilai-nilai dari 
sebuah merek 



 
 

  

Brand Equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas 
merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang 
menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa 
kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan.  
 
Aset dan liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek dikelompokan ke dalam 
lima kategori : 

1. Brand Loyalty (Loyalitas merek) 
2. Brand Awareness (Kesadaran Nama) 
3. Perceived Quality (Persepsi Kualitas)  
4. Brand Association  (Assosiasi - assosiasi merek) 
5. Other Propietary Brand Assets (Royalty, Lisensi, Paten, dan sejenisnya) 
 

 
Konsep ekuitas merek dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana 
memperlihatkan bahwa ekuitas merek dapat menciptakan nilai baik bagi 
pelanggan maupun bagi perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau 
mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 
produk tertentu. Kesadaran merek membutuhkan jangkauan kontinum 
(continuum ranging) dari perasaan yang tak pasti bahwa merek tertentu telah 
dikenal dan menjadi keyakinan bahwa produk tersebut merupakaan satu-
satunya dalam kelas produk yang berada pada kategorinya. 
 
Jangkauan kontinum ini diwakili oleh 4 tingkat kesadaran merek, yaitu : 
1. Top of Mind (puncak pikiran). 

Yaitu merek produk yang pertama kali disebutkan oleh konsumen secara 
spontan dan menempati tempat khusus/istimewa dibenak konsumen. 

2. Brand recall (pengingatan kembali merek). 

Brand 
Awareness 

Elemen-elemen 
pembentuk 
brand equity 



 
 

  

Mencerminkan merek–merek apa saja yang diingat konsumen setelah 
menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Dimana merek-merek 
yang disebutkan kedua, ketiga dan seterusnya merupakan merek yang 
menempati brand recall dalam benak konsumen. 

3. Brand Recognition (pengenalan merek). 
Merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek yang merupakan 
pengenalan merek dengan bantuan, misalnya dengan bantuan daftar 
merek, daftar gambar, atau cap merek. Dan merek yang masuk dalam 
ingatan konsumen disebut brand recognition. 

4. Unware of Brand (tidak menyadari merek) 
Merupakan tingkatan merek yang paling rendah dalam piramida brand 
awareness, dimana konsumen tidak menyadari akan eksistensi suatu 
merek. 

 
 
Peran brand awareness terhadap brand equity dapat dipahami dengan 
membahas bagaimana brand awareness menciptakan suatu nilai. Penciptaan 
nilai ini dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain : 
• Anchor to other association which can be attached. 

Pada dasarnya suatu merek dapat memiliki hubungan dengan hal-hal lain. 
• Familiarity–liking.  

Suatu upaya mengenalkan sebuah merek dengan cara menimbulkan suatu 
hal yang familiar. Suatu kebiasaan dapat menimbulkan keterkaitan 
kesukaan yang kadang-kadang dapat berpengaruh dalam  membuat 
keputusan. 

• Substance/commitment. 
Kesadaran akan merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan inti 
yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 

• Brand to consider. 
Penyeleksian suatu kelompok merek yang telah dikenal sebagai suatu 
upaya mempertimbangkan merek mana yang akan diputuskan untuk 
digunakan. Keputusan pemilihan ini biasanya dipengaruhi oleh ingatan 
konsumen terhadap merek yang paling diingat.  

 
 
Brand association merupakan segala kesan yang muncul dan terkait dengan 
ingatan konsumen mengenai suatu merek. Brand association mencerminkan 
pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya 
dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk, geografis, harga, 
pesaing, selebriti dan lain-lainnya. Suatu merek yang telah mapan sudah pasti 
akan memiliki posisi yang lebih menonjol daripada pesaing, bila didukung oleh 
assosiasi yang kuat. 
 
Berbagai brand association yang saling berhubungan akan membentuk suatu 
rangkaian yang disebut brand image, semakin banyak assosiasi yang saling 
berhubungan, maka semakin kuat brand image yang dimiliki merek tersebut. 
Image merek yang baik sangatlah penting dimata konsumen, karena dapat 
menjadi value added dalam pengambilan keputusan pemilihan merek.  
 
Fungsi brand association dalam pembentukan brand equity adalah sebagai 
berikut : 

Brand 
Association 



 
 

  

• Membantu penyusunan informasi merek. 
• Membedakan merek tersebut dengan merek lainnya. 
• Sebagai alasan konsumen untuk membeli 
• Menciptakan sikap positif terhadap merek tersebut. 
• Sebagai landasan untuk melakukan brand expansion. 
 
Persepsi kualitas merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan 
kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan 
maksud yang diharapkan konsumen. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan 
dari suatu produk atau jasa tersebut dapat menentukan nilai dari produk atau 
jasa tersebut dan berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian dan 
loyalitas konsumen terhadap suatu merek. 
 
Perceived quality tidak dapat ditetapkan secara objektif, karena akan 
melibatkan hal-hal apa saja yang dianggap penting bagi pelanggan. 
Sedangkan antara pelanggan yang satu dengan lainnya memiiki kepentingan 
yang relatif berbeda terhadap suatu produk atau jasa. 
 
Terdapat beberapa dimensi yang mendasari penilaian persepsi kualitas 
terhadap produk antara lain :  

• Karakteristik produk. 
• Kinerja merek. 
• Feature (bagian tambahan/elemen sekunder pada produk) 
• Kesesuaian dengan spesifikasi. 
• Keandalan. 
• Ketahanan. 
• Pelayanan. 
• Hasil akhir (fit and finish). 

 
Secara umum perceived quality dapat menghasilkan beberapa nilai –nilai, 
yaitu : 

1. Alasan konsumen untuk membeli. 
2. Differensiasi atau positioning product 
3. Harga optimum. 
4. Kepentingan berbagai saluran distribusi. 
5. Perluasan merek. 

 
Loyalitas merek merupakan ukuran kedekatan/keterkaitan pelanggan pada 
sebuah merek. Ukuran ini menggambarkan tentang mungkin tidaknya 
konsumen beralih ke merek lain, terutama jika merek tersebut mengalami 
perubahan baik yang menyangkut harga ataupun atribut lainnya. Konsumen 
yang loyal pada umumnya akan melanjutkan penggunaan merek tersebut, 
walaupun dihadapkan dengan banyak alternatif merek produk pesaing yang 
menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul. 
 
Beberapa fungsi yang dapat diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan 
yaitu: 

• Mengurangi biaya pemasaran. 
• Meningkatkan perdagangan. 
• Menarik minat pelanggan baru. 
• Memberi waktu untuk merespon ancaman pesaing. 

Brand  
Loyalty 

Perceived 
Quality 



 
 

  

Loyalitas konsumen terhadap merek terdiri dari lima kategori yang memiliki 
tingkatan loyalitas mulai dari yang paling rendah sampai tertinggi yang 
membentuk piramida loyalitas merek. Adapun tingkatan loyalitas merek 
adalah : 
1. Switcher (konsumen yang berpindah-pindah) 

Pembeli yang berada pada tingkat ini disebut sebagai pelanggan yang 
berada pada tingkat paling dasar, dan juga sama sekali tidak loyal. 
Pembeli pada tingkat ini tidak mau terikat pada merek apapun, karena 
karakteristik konsumen yang berada pada kategori ini pada umumnya 
adalah mereka yang sensitif terhadap harga. Mereka menganggap bahwa 
suatu produk (apapun mereknya) dianggap telah memadai serta hanya 
memiliki peranan yang kecil dalam keputusan untuk membeli.  
 

2. Habitual Buyer (pembelian yang berdasarkan kebiasaan) 
Pembeli yang berada pada tingkat ini, dikategorikan sebagai pembeli yang 
puas dengan merek yang telah mereka konsumsi. Para pembeli tipe ini 
memilih merek hanya karena faktor kebiasaan. Karakteristik konsumen 
yang termasuk dalam kategori ini adalah jarang untuk mengevaluasi 
merek lain. Sungkannya konsumen untuk berpindah ke merek lain lebih 
dikarenakan sikap mereka yang pasif. 
 

3. Satisfied Buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 
Pembeli pada tingkat ini dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan 
merek yang mereka konsumsi, namun demikian mungkin saja mereka 
memindahkan pembelian ke merek lain dengan menanggung switch cost 
yang terkait dengan waktu, uang, manfaat, ataupun resiko kinerja yang 
melekat dengan tindakan mereka dalam peralihan merek. 
 

4. Liking the Brand (pembeli yang menyukai merek) 
Pada tingkat ini, konsumen sungguh-sungguh menyukai merek. Pada 
tingkat ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. 
Preferensi mereka dilandaskan pada suatu assosiasi, seperti simbol, 
rangkaian pengalaman dalam menggunakan merek produk. 
 

5. Committed Buyer (pembeli yang setia) 
Pada tingkatan ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka 
memiliki suatu kebanggan sebagai pengguna suatu merek bahkan merek 
sudah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi mereka, baik karena 
fungsi operasional maupun emosional dalam mengekspresikan jati diri. 
Salah satu aktualisasi loyalitas konsumen pada tingkat ini ditunjukan 
dengan tindakan merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut 
pada pihak lain. 

 
Upaya perusahaan untuk meningkatkan ekuitas merek yang dimiliki dapat 
dijadikan landasan dari program pemasaran yang sukses. Setiap perusahaan, 
apapun jenis usahanya, dipastikan selalu sangat bergantung dengan kesetiaan 
konsumen terhadap merek. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan ekuitas 
perusahaan sebaiknya dilakukan optimalitas ekuitas merek. Jadi, sudahkah 
perusahaan Anda mengoptimalkan ekuitas merek yang dimiliki? ☺ 


