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ABSTRACT 
 

BRAND EQUITY ANALYSIS SANITARY NAPKIN PRODUCT 

(STUDY CASE ON UNIVERSITY STUDENT OF FISIP UNILA 

CLASS 2007-2010) 

 
 

By 
 
 

Taat Sutriono 
 
 
 

The purpose in this research to know brand equity of sanitary napkin product on 

university student of FISIP Unila class 2007-2010. The type in this research is 

descriptive. The population in this research are all of university student of FISIP 

Unila class 2007-2010. The sample in this research use convenience sampling and 

in order added quota sampling to spread the sample. Data concentrate use 

kuesioner with 90 responden of the sample. Analysis tools in this research use 

statistic descriptive analysis. 

Measuring of brand equity base on 4 variable from Aaker metode are, brand 

awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty. The result of 

this research show that charm sanitary napkin have a good brand equity. It can 

visible from element on brand equity. In brand awareness charm sanitary napkin is 

on the top of mind. In brand association element charm sanitary napkin associated 

as a good brand that fulfill all women needed and as a famous brand of sanitary 



napkin. In perceived quality element charm have a the best of perceived quality. 

In brand loyalty element charm have a hingert because of charm sanitary napkin is 

more people use. 

 
 
Keywords: Brand equity, Brand awareness, Brand association, Perceived quality,  

Brand loyalty. 
 



 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 
 

ANALISIS BRAND EQUITY PRODUK PEMBALUT WANITA 

(STUDI KASUS PADA MAHASISWI FISIP UNILA  

ANGKATAN 2007-2010) 

 
 

Oleh: 
 
 

Taat Sutriono 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Brand Equity produk pembalut wanita 

pada mahasiswi FISIP Unila angkatan 2007-2010. Tipe penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi 

FISIP Unila angkatan 2007-2010. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara 

convenience sampling, dan agar pengambilan sampel dapat merata ditambahkan 

dengan quota sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 

sampel sebanyak 90 responden. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis 

statistik deskriptif. 

Brand equity diukur berdasarkan 4 variabel dari Aaker yaitu kesadaran merek, 

asosiasi merek, kesan kualitas dan loyalitas merek. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembalut merek Charm merupakan pembalut yang memiliki 

nilai atau mencapai tingkatan Brand Equity. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

elemen-elemen yang berada pada brand equity, dimana pada elemen brand 

awareness pembalut charm berada pada posisi top of mind (puncak pikiran). Pada 

elemen brand association pembalut charm diasosiasikan sebagai merek yang 

memiliki image yang baik, dapat memenuhi kebutuhan, dan sebagai pembalut 

merek terkenal. Kemudian pada elemen perceived quality pembalut charm 



merupakan the best of perceived quality. Pada elemen brand loyalty charm 

loyalitas mereknya paling tinggi, karena pembalut merek charm merupakan merek 

pembalut yang paling banyak digunakan oleh responden 

 
 
Kata kunci:  Ekuitas Merek, Kesadaran merek, Asosiasi merek, Kesan kualitas,  

Loyalitas merek. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kondisi perekonomian saat ini dan persaingan yang semakin 

ketat, perusahaan dituntut untuk mampu melakukan berbagai upaya guna 

mendapatkan perhatian dari konsumen, serta mampu meraih pangsa pasar 

terbesar di dalam persaingan. Untuk mencapai hal-hal tersebut bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah karena situasi pasar sangatlah sulit untuk diprediksi. 

Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menganalisis pasar dan 

pintar dalam memilih strategi pemasaran yang akan digunakan dalam 

memasuki persaingan tersebut.  

Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah 

dengan membentuk identitas produk. Pembentukan dilakukan dengan maksud 

agar produk yang dimiliki memiliki perbedaan dengan produk pesaing. 

Produk merupakan salah satu bentuk output yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Sebuah perusahaan di dalam menghadapi persaingan pasar haruslah mampu 

menciptakan sebuah produk yang berbeda, menarik, serta disukai para 

konsumen, dengan kata lain produk harus mempunyai sebuah kekuatan yang 

memiliki daya saing yang tinggi.  

Untuk membentuk sebuah identitas produk salah satunya dapat dilakukan 

dengan menetapkan sebuah merek terhadap produk. Merek mampu 
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menyebabkan seorang konsumen menjadi loyal terhadap produk tertentu. 

Oleh karena itu, persaingan tidak hanya terjadi dalam promosi saja tetapi juga 

terjadi di dalam persaingan merek. Saat ini merek bukan sekedar nama atau 

simbol, melainkan sebagai pembeda suatu produk dengan produk-produk 

lainnya. Merek yang kuat akan membuat suatu produk lebih menonjol 

walaupun berada pada ribuan produk yang saling berebut perhatian.  

Suatu merek tidak dapat dipisahkan dari eksistensi produk, bahkan merek 

mampu menjadi representasi perusahaan. Pemberian merek (branding) 

merupakan salah satu masalah utama yang akan dihadapi dalam penentuan 

strategi produk. Ketika sebuah merek sudah berdiri, merek tersebut memiliki 

potensi yang tidak terbatas untuk membuat bangunan ekuitas. Diperlukan 

keahlian untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan 

merek karena keahlian perusahaan dalam mengelola merek yang baik dan 

kuat akan membawa keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang.  

Pengelolaan merek dapat dilakukan dengan cara membentuk brand image 

(citra merek) melalui ekuitas merek yang kuat, sehingga mampu 

mengembangkan keberadaan merek dalam persaingan apapun dalam waktu 

yang lama. Ekuitas merek mengakibatkan pelanggan memperlihatkan 

ketertarikannya terhadap suatu produk dibandingkan dengan yang lain apabila 

keduanya pada dasarnya telah memiliki cirinya tersendiri. Ekuitas yang tinggi 

menjadi idaman setiap merek karena berarti bahwa merek-merek tersebut 

memiliki kedekatan dengan pasar dan pelanggan.  
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Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, maka akan semakin kuat pula daya 

tariknya bagi konsumen untuk membeli produk tersebut dan pada akhirnya 

akan memberikan keuntungan yang terus meningkat kepada perusahaan. 

Membangun citra yang positif dibenak konsumen melalui ekuitas merek akan 

menjadi keunggulan yang sulit ditandingi oleh produk-produk pesaing, 

apalagi bagi produk-produk yang pada dasarnya identik atau sudah memiliki 

cirinya tersendiri.  

Kondisi saat ini produk-produk seperti consumer goods (barang konsumsi)  

menghadapi tekanan yang lebih besar dalam mendapatkan market share 

(pangsa pasar) dari  konsumen, terutama karena mereka selalu dihadapkan 

pada konsumen yang terus-menerus mendapatkan berbagai macam tawaran 

dari produk lama maupun produk baru. Fenomena tersebut dapat dilihat dari 

kondisi persaingan saat ini yang terjadi pada  produk pembalut wanita. 

Dahulu pembalut tidak memiliki bentuk, kemasan, kepraktisan dan 

kecanggihan seperti sekarang ini. Wanita jaman dahulu hanya menggunakan 

kain bersih yang diikatkan pada pakaian dalamnya. Pada saat ini, wanita-

wanita membutuhkan produk pembalut yang mempunyai kualitas daya rekat, 

daya serap yang maksimum, serta ketipisan produk pembalut. Hal ini karena 

saat ini banyak wanita terutama remaja putri mempunyai banyak kegiatan 

diluar rumah dan lebih proaktif daripada wanita pada jaman dahulu. 

Keanekaragaman produk pembalut yang ada pada saat ini mendorong 

konsumen untuk melakukan identifikasi dalam pengambilan keputusan  saat 

menentukan suatu merek yang  menurut mereka memenuhi kriteria sebuah 

produk pembalut yang ideal. Proses identifikasi yang paling dasar dilakukan 
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oleh konsumen untuk mengenali produk-produk adalah melalui merek, 

dikarenakan merek dapat menjadi suatu alat pembeda, dan dapat juga menjadi 

kriteria utama dalam proses pengambilan keputusan pembelian konsumen 

dibandingkan manfaat objektif dari suatu produk itu sendiri.  

Merek merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan konsumen 

dan merupakan salah satu indikator kualitas sekaligus indikator evaluasi 

terhadap suatu produk. Suatu merek dapat menunjukkan ataupun 

berhubungan langsung dengan eksistensi, fungsi, citra, dan mutu suatu 

produk. Berbagai merek pembalut yang muncul dewasa ini seperti Softex, 

Laurier, Charm, Whisper, Kotex, Hers Protex, dan seterusnya mengharuskan 

produsen melakukan berbagai inovasi produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen dan meningkatkan kualitas produknya supaya konsumen merasa 

puas. Hal tersebut dijadikan peluang oleh perusahaan-perusahaan untuk 

memproduksi produk yang serupa, sehingga menimbulkan munculnya 

berbagai merek pembalut yang beredar di pasaran Indonesia. Saat ini, di 

Indonesia telah dipasarkan lebih dari 15 merek pembalut dengan berbagai 

keunggulannya. Terdapat empat sampai enam merek yang secara konsisten 

mendominasi pasar, seperti Laurier (PT. KAO Indonesia), Charm (PT. Uni 

Charm Indonesia), Whisper, Kotex (Kimberly-Clark Indonesia), dan Softex 

(PT. Softex Indonesia). 

Berdasarkan data Top Brand Award pada tahun 2007-2011 menyebutkan 

penjualan produk pembalut wanita dikuasai oleh empat merek teratas yaitu 

Laurier, Charm, Softex dan Kotex. Laurier menjadi penguasa pasar dengan 

persentase penjualan sebesar 33,16%, kemudian diperingkat kedua Softex 
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dengan persentase penjualan sebesar 23,86%, selanjutnya Charm dengan 

persentase penjualan sebesar 19,80%  dan diikuti Kotex dengan persentase 

penjualan sebesar 10,45%, untuk data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 1.1 Persentase Penjualan Produk Pembalut Wanita 
Merek 2007 2008 2009 2010 2011 

Laurier 33,16 % 36,4 % 37, 3 % 34,5 % 33,0 % 

Softex 23,86 % 22,6 % 17, 4 % 19,5 % 18,9 % 

Charm 19,80 % 22,3 % 27, 5 % 32,3 % 32,9 % 

Kotex 10,45 % 9,6 % 8,8 % 6,7 % 8,6 % 

Hers Protex 5.91 % 6,3 % 5,5 % 3,8 % 4,8 % 

Honeysoft 1,21 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

Softnes 0,52 % 0,48 % 0,69 % 0.82 % 0,4 % 

Whisper 0,46 % 0,50 % 0,75 % 0,68 % 0,3 % 

Nina 0,26 % 0,28 % 0,49 % 0,57 % 0,1 % 

Sofie 0,23 % 0,26 % 0,67 % 0,13 % - 

Sumber: WWW.TopBrandAward.Com tahun 2007-2011  

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 terjadi 

perubahan presentase penjualan produk pembalut tersebut, di mana produk 

pembalut merek Charm berhasil meningkatkan penjualannya, sehingga 

Charm dengan persentase penjualan sebesar 27,5%  mampu menggeser 

Softex dari peringkat kedua yang hanya mampu merebut pangsa pasar sebesar 

17,4%, dan untuk produk pembalut Laurier mereka masih menguasai 

persaingan pasar dengan persentase penjualan sebesar 37,3%. Berdasarkan 

pemaparan data-data tersebut, terlihat bahwa persaingan produk pembalut 

wanita sangatlah tinggi. 

 Kita ketahui bersama bahwa, dahulu, Softex begitu berjaya, bahkan merek 

Softex pun menjadi generik untuk menyebut pembalut wanita. Hal tersebut 
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dikarenakan softex merupakan produk yang menguasai pasar pada saat itu. 

Setelah itu mulailah bermunculan produk-produk pembalut lainnya untuk 

merebut pasar produk pembalut di Indonesia, salah satunya yaitu Laurier 

(sudarmadi, http://202.59.162.82/swamajalah/artikellain). Yang menjadi 

kunci pada dominasi Laurier dalam persaingan produk pembalut adalah 

Inovasi produk, tekhnologi yang digunakan dan belanja iklan yang cukup 

besar. Menurut catatan Neilsen Media Research, dibandingkan dengan 

competitor lain, Laurier memang paling berani menggelontorkan anggaran 

untuk belanja iklan. hingga agustus tahun 2010, Laurier menggelontorkan 

anggaran iklan sebesar Rp 24,6 miliar, Charm hanya Rp 5,6 miliar dan Softex 

hanya mengeluarkan anggaran untuk belanja iklan sebesar Rp 3,7 miliar saja. 

(sudarmadi, 2010). 

Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan produk pembalut 

untuk membuat produk mereka dikenal di masyarakat. Membentuk identitas 

merek produk mereka dimata konsumen merupakan yang banyak dilakukan 

oleh perusahaan pembalut wanita. Hal tersebut dapat terlihat dalam gencarnya 

perusahaan-perusahaan pembalut wanita beriklan baik dalam media cetak 

maupun elektronik dan menggunakan selebrity endorser (artis pendukung) 

agar lebih mengena di mata konsumen. Selain itu produk-produk pembalut 

wanita tersebut juga menggunakan take line guna memperkuat image (citra) 

produknya. sebagai contoh pembalut merek charm menggunakan take line 

“Anti kerut anti bocor”. Karena apabila semakin kuat ekuitas merek suatu 

produk, maka akan semakin kuat pula daya tariknya bagi konsumen untuk 
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membeli produk tersebut dan pada akhirnya akan memberikan keuntungan 

yang terus meningkat kepada perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Persaingan produk pembalut wanita di Indonesia sangatlah kompetitif, hal 

tersebut dikarenakan  tidak adanya pemimpin pasar yang mutlak di dalam 

persaingan produk pembalut ini. Dalam setiap bulannya pemimpin pasar 

produk pembalut wanita selalu berganti-ganti atau fluktuatif pergerakannya. 

Untuk menghadapi fenomena tersebut perusahaan harus mampu memiliki 

strategi yang tepat. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan 

perusahaan adalah dengan membentuk identitas produk.  

Penciptaan sebuah merek merupakan salah satu bentuk upaya pembentukan 

identitas produk. Merek mampu memberikan perbedaan dengan produk-

produk pesaing, bahkan lebih dari itu sebuah merek mampu menciptakan 

konsumen yang loyal. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan produk 

pembalut wanita berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah image yang baik 

terhadap produknya dengan kata lain perusahaan tersebut berusaha 

membentuk citra produk mereka guna membentuk ekuitas merek.  

Pembangunan citra produk biasanya dilakukan pada saat perusahaan-

perusahaan produk pembalut wanita melakukan promosi. Media promosi 

yang banyak digunakan oleh perusahaan pembalut wanita adalah iklan, baik 

iklan melalui media cetak maupun iklan melalui media elektronik. Selain itu 

penggunaan selebrity endorser juga merupakan salah satu upaya yang 
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dilakukan perusahaan produk pembalut wanita guna menyampaikan citra 

yang dimiliki oleh produknya.  

Strategi yang kokoh merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk 

memenangkan persaingan pasar. Pembangunan ekuitas merek produk 

pembalut yang dilakukan oleh perusahaan menjadi faktor tersendiri dalam 

meraih kemenangan persaingan. Ekuitas merek dapat dijadikan  tolak ukur 

dalam menilai citra produk. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, maka 

akan semakin kuat pula daya tariknya bagi konsumen untuk membeli produk 

tersebut dan pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang terus 

meningkat kepada perusahaan.  

 Ekuitas merek terdiri dari empat elemen yang saling menyokong dan saling 

berhubungan satu dan yang lainnya. Empat eleman tersebut antara lain: Brand 

Awareness (kesadaran merek), Brand Associations (asosiasi merek), 

Perceived Quality (kesan kualitas) dan Brand Loyalty (loyalitas merek).  

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan 

perumusan masalah yakni: “Bagaimanakah Brand Equity produk pembalut 

wanita pada mahasiswi FISIP Universitas Lampung angkatan 2007-2010”, 

dilihat berdasarkan dimensi yang membentuk brand equity yaitu: 

1. Brand Awareness (kesadaran merek)  

2. Brand Associations (asosiasi merek) 

3. Perceived Quality (kesan kualitas) 

4. Brand Loyalty (loyalitas merek) 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Brand Equity produk 

pembalut wanita pada mahasiswi FISIP Universtias Lampung angkatan 2007-

2010. dilihat berdasarkan dimensi yang membentuk brand equity yaitu: 

1. Brand Awareness (kesadaran merek)  

2. Brand Associations (asosiasi merek) 

3. Perceived Quality (kesan kualitas) 

4. Brand Loyalty (loyalitas merek) 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis:  

Untuk menambah wawasan dalam keilmuan Ilmu Administrasi Bisnis 

khususnya tentang Brand Equity (ekuitas merek), dengan harapan dapat 

dilakukannya berbagai studi lebih lanjut dimasa mendatang. 

2. Secara Praktis:  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

terhadap strategi merek dan pembentukan ekuitas merek yang selama ini 

diterapkan. Kemudian mampu memberikan informasi guna menciptakan 

peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyusun strategi untuk 

meningkatkan eksistensi merek dan pembentukan ekuitas merek yang 

kuat yang bermuara pada meningkatnya profitabilitas perusahaan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Merek 

 
1. Pengertian Merek (Brand) 

Merek merupakan logo, instrument legal (hak kepemilikan), perusahaan, 

shorthand notation, risk reducer, positioning, kepribadian, rangkaian nilai, 

visi, penambah nilai, identitas, citra, relasi dan evolving entity (Tjiptono 

dkk, 2008: 347). Kemudian berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang merek pada pasal 1 ayat 1 yang 

dikutip dalam Tjiptono dkk (2008: 347) menyatakan bahwa merek sebagai 

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.  

Definisi merek menurut Kotler and Armstrong (2006: 275) merek adalah 

nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi dari semua ini yang 

memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau 

sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaing. 

Sedangkan pengertian merek menurut dewi (2009: 4) adalah ide, kata, 

desain grafis dan suara/bunyi yang mensimboliskan produk, jasa, dan 

perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut.  
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Menurut American Marketing Association (AMA) dalam Tjiptono dkk 

(2008: 347) merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau 

kombinasi di antaranya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

dan jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya 

dari barang dan jasa para pesaingnya. 

Berdasarkan definisi-definisi tentang merek di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa merek mempunyai dua unsur, yaitu brand image yang terdiri dari 

huruf-huruf atau kata-kata yang dapat dibaca, serta brand mark yang 

berbentuk simbol, desain, atau warna tertentu yang spesifik. Kedua unsur 

dari sebuah merek, selain berguna untuk membedakan satu produk dari 

produk pesaingnya juga berguna untuk mempermudah konsumem untuk 

mengenali dan mengidentifikasi barang atau jasa yang hendak dibeli. Merek 

diciptakan untuk memberikan perbedaan dengan produk sejenis yang 

dikeluarkan oleh pesaing. 

Merek sebenarnya merupakan bukan sekedar janji penjual untuk secara 

konsisten memberikan tampilan, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. 

Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Merek lebih dari sekedar 

simbol, merek dapat memiliki enam jenjang pengertian atau fungsi yang 

menurur Kotler (2004: 418) sebagai berikut: 

1. Attribute : A brand brings to mind certain attributes 
2. Benefits : Attributes must be translated into functional and emotional 

benefits 
3. Vallue : The brand also says something about the producer’s value 
4. Culture : The brand may represent a certain culture 
5. Personality : The brand can project certain personality 
6. User : The brand suggests the kind of consumer who buys or uses the 

product. 
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Seluruh hal di atas menunjukan bahwa merek merupakan simbol yang 

kompleks. Jika suatu perusahaan memerlukan merek hanya sebatas nama, 

maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan dari merek yang sejatinya. 

Tantangan dalam memberikan merek adalah untuk mengembangkan 

pengertian yang mendalam atas merek tersebut. Jika seseorang dapat 

melihat keenam dimensi pengertian merek di atas maka merek tersebut 

disebut merek yang mendalam, dan jika sebaliknya maka disebut merek 

yang dangkal.  

Dengan enam tingkat pengertian merek,  produsen harus menentukan pada 

tingkat mana akan ditetapkan identitas merek. Merupakan suatu kesalahan 

apabila dalam proses promosi hanya pada tingkat atribut merek. Hal itu 

dikarenakan pembeli kurang tertarik dengan atribut apabila dibandingkan 

dengan kemanfaatan produk atau merek tersebut.  

Pesaing akan dengan mudah meniru atribut tersebut. Atribut yang ada 

sekarang lama kelamaan akan menurun, dalam arti suatu atribut yang di 

letakkan pada suatu produk sangat rentan terhadap perubahan atau inovsi, 

karena akan terdapat pesaing yang akan muncul dengan atribut yang lebih 

inovatif. Hal ini disadari karena adanya teknologi yang terus berkembang. 

Merek menjadi sangat penting saat ini. Menurut Durianto dkk (2004: 26) hal 

ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: 

1. Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek membuat janji kepada 
konsumen yang akan menyebabkan emosi menjadi konsisten dan 
stabil. 

2. Merek mampu menebus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat 
bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima di seluruh dunia 
dengan budaya yang berbeda. 
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3. Merek mampu menciptakan komunikasi interaktif dengan konsumen. 
Semakin kuat suatu merek, semakin kuat pula interaksinya dengan 
konsumen. Akibatnya, semakin banyak pula asosiasi merek (brand 
association) yang terbentuk dalam merek tersebut. Jika asosiasi merek 
yang terbentuk memiliki kualitas dan kuantitas yang kuat, potensi ini 
akan meningkatkan citra merek (brand image) dari produk yang 
bersangkutan. 

4. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. 
Merek yang kuat akan mampu sanggup mengubah perilaku konsumen. 

5. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh 
konsumen 

6. Merek berkembang menjadi sumber asset terbesar bagi perusahaan. 
 

 
2. Manfaat Merek 

Merek memegang peranan sangat penting, salah satu peranannya yaitu 

adalah menjembatani harapan konsumen pada saat produsen menjanjikan 

sesuatu kelebihan kepada konsumen. Dengan demikian, dapat diketahui 

bahwa adanya ikatan emosional yang tercipta antara konsumen dengan 

perusahaan penghasil produk melalui merek. Pesaing bisa saja menawarkan 

produk serupa, tetapi sulit untuk menawarkan janji emosional yang sama. 

Menurut keller dalam Tjiptono (2005: 20) merek bermanfaat bagi produsen 

dan konsumen.  

Bagi produsen merek bermanfaat sebagai: 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 
pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian 
sediaan dan pencatatan akuntansi. 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 
Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Nama 
merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar (registered 
trademarks), proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak 
paten, dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta (copyrights) dan 
desain. 

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga 
mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain 
waktu. 
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4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan 
produk dari para pesaing. 

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan 
hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam 
benak konsumen. 

6. Sumber financial returns (pengembalian modal), terutama 
menyangkut pendapatan masa datang. 

Bagi konsumen merek bermanfaat sebagai: 

1. Identifikasi sumber produk 
2. Penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu 
3. Pengurang resiko 
4. Penekan biaya pencarian (search costs) internal dan eksternal 
5. Janji atau ikatan khusus dengan produsen 
6. Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri 
7. Signal kualitas. 

Merek sebagai Value indicator (indikator nilai), menurut Hermawan 

Kartajaya dkk (2005: 185) memberikan keamanan dan garansi kepada 

pelanggan dalam menetapkan pilihan pembelian. Selain itu, merek juga 

memberikan value (nilai) keperusahaan atau produsen sebagai berikut: 

1. Premium price dan margin keuntungan yang lebih tinggi 
2. Merek yang kuat akan memberikan peluang bagi produsen untuk 

melakukan perluasan merek dan mengeksploitasi pasar lebih dalam 
3. Merek dapat menjadi basis terbentuknya loyalitas bahkan fanatisme 

pelanggan 
4. Merek menjadi komponen keunggulan bersaing yang sangat kuat, sulit 

ditiru oleh pesaing. 
  
 

B. Pengertian Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Salah satu aset yang tak berwujud adalah ekuitas yang diwakili oleh merek. 

Bagi banyak perusahaan, merek dan segala yang diwakilinya merupakan aset 

yang paling penting. Ekuitas merupakan dasar keunggulan kompetitif dan 

sumber penghasilan masa depan perusahaan. Satu-satunya cara untuk 

menguasai pasar adalah dengan memiliki ekuitas merek yang kuat. Menurut 
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Dewi (2009: 45), ekuitas merek merupakan sebuah kekuatan atau aset yang 

dimiliki oleh brand (merek). 

Menurut Aaker dalam Tjiptono (2005: 39), ekuitas merek adalah seperangkat 

aset dan kewajiban (liabilities) merek yang berkaitan dengan suatu merek, 

nama dan simbolnya yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan dan kepada 

pelanggan perusahaan. Ekuitas merek menyebabkan pelanggan 

memperlihatkan preferensi terhadap suatu produk dibandingkan dengan yang 

lain kalau keduanya pada dasarnya identik (Dewi, 2009: 46).  

Kotler dan Armstrong, (2006: 282) meyatakan bahwa ekuitas merek adalah 

pengaruh atau dampak diferensial positif bahwa jika pelanggan mengenal nama 

merek, maka pelanggan akan merespons produk atau jasa. Menurut Durianto 

dkk (2004: 4), ekuitas merek merupakan seperangkat aset yang berkaitan 

dengan merek, nama, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah produk baik pada perusahaan maupun pada pelanggan.  

Ekuitas merek merupakan sebuah nilai tambah yang diberikan pada produk dan 

jasa. Nilai yang diberikan yaitu dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, 

merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar dan profitabilitas 

yang dimiliki perusahaan (Kotler dan Keller, 2009: 334). Berdasarkan definisi-

definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama 

dan simbolnya yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan 

oleh sebuah produk baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Dengan 
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demikian ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan nama merek 

atas suatu produk. 

Menurut Kotler, (2005: 86) Ekuitas merek merupakan aset yang dapat 

memberikan nilai tersendiri di mata pelanggannya dalam bentuk: 

1. Aset yang dikandungnya dapat membantu pelanggan dalam 
menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang terkait 
dengan produk dan merek tersebut. 

2. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 
pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu 
dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi dengan berbagai 
karakteristik merek. 

3. Dalam kenyataannya, persepsi kualitas dan asosiasi merek dapat 
mempertinggi tingkat kepuasan konsumen. 

Di samping memberi nilai bagi konsumen, ekuitas merek juga memberikan 
nilai bagi perusahaan dalam bentuk: 

1. Ekuitas merek yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program 
dalam memikat konsumen baru atau merangkul kembali konsumen 
lama. Promosi yang dilakukan akan lebih efektif  jika merek dikenal. 
Ekuitas merek yang kuat dapat mneghilangkan keraguan konsumen 
terhadap kualitas merek. 

2. Kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan aset-aset merek 
lainnya mampu menguatkan loyalitas merek, yaitu bisa memberikan 
alasan untuk membeli dan mempengaruhi kepuasan penggunaan. 

3. Ekuitas merek yang kuat memungkinkan perusahaan memperoleh 
margin yang lebih tinggi dengan menerapkan harga premium (premium 
price) dan mengurang ketergantungan pada promosi. Sehingga dapat 
diperoleh laba yang lebih tinggi. 

4. Ekuitas merek yang kuat dapat digunakan sebagai dasar untuk 
pertumbuhan dan perluasan merek kepada produk lainnya atau 
menciptakan bidang bisnis baru yang terkait yang biayanya akan jauh 
lebih mahal untuk memasuki tanpa merek yang memiliki ekuitas merek 
tersebut. 

5. Ekuitas merek yang kuat dapat meningkatkan penjualan karena mampu 
menciptakan loyalitas distribusi. Produk dengan ekuitas merek yang 
kuat akan di cari oleh pedagang karena mereka yakin bahwa produk 
dengan merek tersebut akan memberikan keuntungan bagi mereka. 

6. Aset-aset ekuitas merek memberikan keuntungan kompetitif yang 
seringkali menghadirkan rintangan nyata terhadap para kompetitor. 
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Perceived Quality 

 

Brand Awareness Brand Association Brand Loyalty 

 

Brand Equity 

C. Dimensi Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Aaker dalam Tjiptono (2005: 40), memformulasikan brand equity (ekuitas 

merek) dari sudut pandang manajerial dan strategi korporat, di mana landasan 

utamanya adalah tetap berada pada konsumen (perilaku konsumen). Aaker 

menjabarkan aset merek yang berkontribusi pada penciptaan brand equity 

(ekuitas merek) ke dalam empat dimensi. Konsep ekuitas merek ini dapat 

ditampilkan pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

Sumber: Fandi Tjiptono (2005: 40) 

Gambar 2.1 Dimensi Ekuitas Merek 

Aaker menjabarkan aset merek yang berkontribusi pada penciptaan brand 

equity ke dalam empat dimensi, yaitu Kesadaran merek (Brand Awareness), 

Asosiasi merek (Brand Associations), Kesan kualitas (Perceived Quality) dan 

Loyalitas merek (Brand Loyalty).  

1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Menurut Aaker dalam Rangkuty (2008: 39), kesadaran merek adalah 

kemampuan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

Sedangkan menurut Durianto dkk (2004: 6), kesadaran merek merupakan 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat 

kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. 
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Top Of Mind

Brand Recall

Brand Recognition

Unware Of Brand

Tjiptono (2005: 40) mengatakan bahwa kesadaran merek merupakan 

kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah 

merek merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Berdasarkan 

dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran merek 

merupakan kemampuan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari suatu 

kategori produk tertentu. 

Peran kesadaran merek dalam ekuitas merek tergantung pada sejauh 

mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek (Aaker dalam 

Rangkuty, 2008: 40). Tingkatan kesadaran tersebut dapat dilihat dalam 

gambar di bawah ini. 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

  
Sumber: Fredy Rangkuty, (2008: 40) 

Gambar 2.2 Piramida Kesadaran Merek 

Gambar diatas menunjukan adanya empat tingkatan kesadaran merek 

yang disebut piramida kesadaran merek. Piramida kesadaran merek dari 

tingkat terendah sampai tingkat tertinggi adalah sebagai berikut:  
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1. Top of Mind (Puncak pikiran) Adalah merek yang disebutkan 

pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam 

benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan 

merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen. 

2.  Brand Recall (Pengingatan kembali terhadap merek) 

Adalah pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided 

recall). 

3. Brand Recognition (Pengenalan merek)  

Adalah tingkat minimal kesadaran merek, di mana pengenalan 

suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali 

lewat bantuan (aided recall).  

4. Unware Of Brand (tidak menyadari merek) 

Adalah tingkat paling rendah dalam piramida kesadaran merek, 

dimana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. 

 
2. Asosiasi Merek (Brand Asociation) 

Menurut Aaker dalam Rangkuty (2008: 43), asosiasi merek adalah segala 

hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Simamora 

(2003: 82), menyatakan bahwa asosiasi merek adalah segala hal yang 

berkaitan tentang merek dalam ingatan. Sedangkan menurut Durianto 

dkk (2004: 38), asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di 

benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek.  

Tjiptono (2005: 40) berpendapat bahwa asosiasi merek adalah segala 

sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek. 
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek 

merupakan segala hal atau kesan yang ada dibenak seseorang yang 

berkaitan dengan ingatannya mengenai suatu merek.  

Kesan-kesan yang terkait merek akan semakin meningkat dengan 

semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi atau 

menggunakan suatu merek atau dengan seringnya penampakan merek 

tersebut dalam strategi komunikasinya, ditambah lagi jika kaitan tersebut 

didukung oleh suatu jaringan dari kaitan-kaitan lain. Sebuah merek 

adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai bentuk 

yang bermakna. Berbagai nilai asosiasi merek, menurut Rangkuti (2008: 

43) dapat dilihat dalam gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fredy Rangkuti, (2008: 43) 

Gambar 2.3. Nilai-nilai Asosiasi Merek 
 

 

 

Asosiasi Merek 

Basis Perluasan 

Alasan Pembelian 

Diferensiasi/Pembedaan 

 

Membantu proses penyusunan informasi 

Menciptakan sikap/Perasaan positif 
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Berdasarkan gambar di atas, penjelesan gambar tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses penyusunan informasi 

Asosiasi-asosiasi dapat membantu mengikhtisarkan sekumpulan 

fakta dan spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan diakses para 

pelanggan. 

2. Pembedaan 

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang penting bagi upaya 

pembedaan suatu merek dari merek lain. 

3. Alasan untuk membeli 

Asosiasi merek yang berhubungan dengan atribut produk atau 

manfaat bagi konsumen yang dapat pembeli untuk menggunakan 

merek tersebut. 

4. Menciptakan sikap atau perasaan positif 

Asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang pada 

gilirannya merambat pada merek yang bersangkutan. 

5. Landasan untuk perluasan 

Asosiasi dapat menjadi dasar perluasan sebuah merek dengan 

menciptakan kesan kesesuaian antara merek tersebut dan produk 

baru perusahaan. 

Pada umumnya asosiasi merek (terutama yang membentuk brand image-

nya) menjadi pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan 

loyalitas pada merek tersebut. Dalam prakteknya, didapati banyak sekali 

kemungkinan asosiasi dan varian dari asosiasi merek yang dapat 
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memberikan nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi perusahaan 

maupun dari sisi pengguna.  

Menurut Aaker dalam Durianto dkk (2006: 70) asosiasi-asosiasi yang 

terkait dengan suatu merek umumnya dihubungkan dengan berbagai hal 

berikut: 

1. Atribut produk (product attributes) 
Atribut produk yang paling banyak digunakan dalam strategi 
posisioning adalah mengasosiasikan suatu obyek dengan salah satu 
atau beberapa atribut atau karakteristik produk yang bermakna dan 
saling mendukung, sehingga asosiasi bisa secara langsung 
diterjemahkan dalam alasan untuk pembelian suatu produk. 

2. Atribut tak berwujud (intangibles attributes) 
Penggunaan atribut  tak berwujud, seperti  kualitas keseluruhan, 
kepemimpinan, teknologi, inovasi, atau kesehatan adakalanya  bisa 
lebih bertahan. Tetapi pengembangan asosiasi ini  bisa berbahaya  
dan  memungkinkan mendapatkan suatu tingkat asosiasi produk 
yang berada di luar kontrol perusahaan.  

3. Manfaat bagi pelanggan (customers benefits) 
Biasanya terdapat hubungan antara atribut produk dan manfaat bagi 
pelanggan. Terdapat dua manfaat bagi pelanggan, yaitu:  

a) manfaat rasional (rational benefit), adalah manfaat yang 
berkaitan erat dengan suatu atribut produk dari produk 
yang dapat menjadi bagian dari proses pengambilan 
keputusan yang rasional. 

b) manfaat psikologis (psychological benefit), sering kali 
merupakan konsekuensi ekstrim dalam proses 
pembentukan sikap, berkaitan dengan perasaan yang 
ditimbulkan ketika membeli atau menggunakan merek 
tersebut. 

4. Harga relatif (relative price) 
Pada umumnya merek hanya perlu berada di satu harga tertentu 
agar dapat memposisikan diri dengan jelas dan berjauhan dengan 
merek-merek lain pada tingkat harga  yang  sama. Untuk menjadi 
bagian dari segmen  utama  (premium segment), sebuah merek 
harus menawarkan suatu aspek yang dipercaya unggul dalam 
kualitas, atau sungguh-sungguh dapat memberikan jaminan harga 
optimum.  

5. Penggunaan (application) 
Produk dapat mempunyai beberapa strategi positioning, walaupun 
hal ini mengundang sejumlah kesulitan. Suatu strategi positioning 
lewat penggunaan (positioning by use strategy) mewakili posisi 
kedua atau ketiga untuk merek tersebut, suatu posisi yang dengan 
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sengaja berusaha meluaskan pasar atas merek tersebut. 
6. Pengguna/pelanggan (user/customer) 

Strategi positioning pengguna, yaitu mengasosiasikan sebuah 
merek dengan sebuah tipe pengguna atau pelanggan. 
Mengidentifikasikan sebuah merek dengan segmen yang 
ditargetkan seringkali menjadi cara yang tepat untuk memikat 
segmen tersebut. Problem dari asosiasi yang kuat terutama asosiasi 
pengguna dapat membatasi kesanggupan sebuah merek untuk 
memperluas pasarnya. 

7. Orang terkenal/khalayak (celebrity/person) 
Mengaitkan seseorang yang terkenal dengan sebuah merek bisa 
mentransferkan asosiasi-asosiasi ini  ke  merek  tersebut. Dengan 
mengaitkan antara merek produk dan orang  terkenal yang  sesuai 
dengan produk tersebut, akan memudahkan merek produk tersebut 
mendapat kepercayaan dari pelanggan.  

8. Gaya hidup/kepribadian (life style/personality) 
Sebuah merek bisa diilhami oleh para pelanggan merek tersebut 
dengan aneka kepribadian dan karakteristik gaya hidup yang 
hampir sama. 

9. Kelas produk (product class) 
Beberapa merek perlu membuat keputusan posisioning yang 
menentukan dan melibatkan asosiasi-asosiasi kelas produk. 

10. Para pesaing (competitors) 
Produk-produk yang sulit dievaluasi cenderung  menggunakan  
kompetitor yang sudah  mapan  untuk membantu menjalankan 
tugas positioning. Positioning dengan mengaitkan kompetitor  bisa 
dilakukan melalui  iklan komparatif, dimana kompetitor  dengan 
eksplisit  disebutkan  dan dibandingkan berkenaan dengan suatu 
karakteristik produk atau lebih.  

11. Negara/wilayah geografis (country/geographic area) 
Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat, asalkan negara itu 
mempunyai hubungan yang erat dengan produk, bahan, dan 
kemampuan. Asosiasi negara bisa menjadi komplek dan penting 
apabila negara berusaha mengembangkan strategi global. 
 

3. Kesan Kualitas (Perceived Quality) 

Menurut Aaker dalam Rangkuty (2008: 41), persepsi kualitas adalah 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang diharapkannya. 

Simamora (2003: 78) menyatakan bahwa persepsi kualitas adalah 

persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau 
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jasa layanan ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk lain.  

Durianto dkk (2004: 52), mengartikan persepsi kualitas sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk 

atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. 

Sedangkan Tjiptono (2005: 40) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai 

penilaian konsumen terhadap keunggulan superioritas produk secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

kualitas merupakan persepsi dari pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan 

dengan harapan pelanggannya. 

Persepsi kualitas mencerminkan perasaan pelanggan secara menyeluruh 

mengenai suatu merek. Untuk memahami persepsi kualitas suatu merek 

diperlukan pengukuran terhadap dimensi yang terkait dengan karakteritik 

produk. Mengacu kepada pendapat David A. Garvin dalam Durianto dkk 

(2006: 98), dimensi persepsi kualitas dibagi menjadi tujuh, yaitu: 

1. Kinerja 
Melibatkan berbagai karakteristik operasional utama. 

2. Pelayanan 
Mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk 
tersebut. 

3. Ketahanan 
Mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut. 

4. Keandalan 
Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari satu 
pembelian kepembelian berikutnya. 

5. Karakteristik produk 
Bagian-bagian tambahan dari produk (feature). Penambahan ini 
biasanya digunakan sebagai pembeda yang penting ketika dua 
merek produk terlihat hampir sama. 
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6. Kesesuaian dengan spesifikasi 
Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur (tidak 
ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan 
dan diuji. 

7. Hasil 
Mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan enam 
dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan 
“hasil akhir” produk yang baik maka kemungkinan produk tersebut 
tidak akan mempunyai atribut kualitas yang penting. 
 

Persepsi kualitas mempunyai peranan yang penting dalam membangun 

suatu merek, dalam banyak konteks persepsi kualitas sebuah merek dapat 

menjadi alasan yang penting pembelian serta merek mana yang akan 

dipertimbangkan pelanggan yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

pelanggan dalam memutuskan merek mana yang akan dibeli. Secara 

umum menurut Rangkuti (2008: 42) persepsi kualitas dapat 

menghasilkan nilai-nilai yang terlihat dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fredy Rangkuti, (2008: 42) 

Gambar 2.4. Nilai Kesan Kualitas 

 

Persepsi Kualitas 

Perluasan Merek 

 

Harga Optimum 

Diferensiasi/Posisi 

 

Alasan Untuk Membeli 

Minat Saluran Distribusi 
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Berdasarkan gambar diatas, Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan untuk membeli 

Keterbatasan informasi, uang dan waktu membuat keputusan 

pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi kualitas 

suatu merek yang ada di benak konsumen, sehingga sering kali 

alasan keputusan pembeliannya hanya didasarkan kepada persepsi 

kualitas dari merek yang akan dibelinya. 

2. Diferensiasi atau posisi 

Suatu karakteristik penting dari merek adalah posisinya dalam 

dimensi persepsi kualitas, yaitu apakah merek tersebut 

superoptimum, optimum, bernilai, atau ekonomis. Juga, berkenaan 

dengan persepsi kualitas, apakah merek tersebut terbaik atau 

sekedar kompetitif terhadap merek-merek lain. 

3. Harga optimum 

Keuntungan persepsi kualitas memberikan pilihan-pilihan dalam 

penetapan harga optimum (price premium). Harga optimum bisa 

meningkatkan laba dan/atau memberi sumber daya untuk 

reinvestasi pada merek tersebut. Berbagai sumber daya ini 

digunakan untuk membangun merek, seperti menguatkan 

kesadaran atau asosiasi atau mutu produk. 

4. Minat saluran distribusi 

Persepsi kualitas juga punya arti penting bagi para pengecer, 

distributor, dan berbagai pos saluran lainnya. Sebuah pengecer atau 
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pos saluran lainnya dapat menawarkan suatu produk yang memiliki 

persepsi kualitas yang tinggi dengan harga yang menarik dan 

menguasai lalu lintas distribusi tersebut. Pos saluran distribusi 

dimotivasi untuk menyalurkan merek-merek yang diminati oleh 

konsumen. 

5. Perluasan merek 

Suatu merek dengan persepsi kualitas yang kuat dapat dieksploitasi 

ke arah perluasan merek. Merek dengan persepsi kualitas yang kuat 

dapat digunakan untuk memperkenalkan kategori produk baru, 

yang beraneka macam. Produk dengan persepsi kualitas yang kuat 

akan mempunyai kemungkinan sukses yang lebih besar 

dibandingkan dengan merek yang persepsi kualitasnya lemah, 

sehingga perluasan produk dari merek dengan persepsi kualitas 

yang kuat memungkinakan perolehan pangsa pasar yang lebih 

besar lagi. 

 
4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Menurut Rangkuty (2008: 60), loyalitas merek adalah satu ukuran 

kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Simamora (2003: 70), 

menyatakan bahwa loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan 

pada sebuah merek. Sedangkan menurut Durianto dkk (2004: 67), 

loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan 

kepada sebuah merek. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek 
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Committed Buyer

Like the Brand

Satisfied Buyer

Habitual Buyer

Switcher /Price Buyer

merupakan ukuran kesetiaan, kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada 

sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang 

mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, 

terutama jika pada merek tersebut dihadapi adanya perubahan, baik 

menyangkut harga maupun atribut lainnya.  

Dalam kaitannya dengan loyalitas merek suatu produk, didapati adanya 

beberapa tingkatan loyalitas merek. Masing-masing tingkatannya 

menunjukan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset 

yang dapat dimanfaatkan. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut 

menurut Aaker dalam Rangkuti (2008: 61), terlihat dalam gambar di 

bawah ini:  

 

     
      1. 

 
  
     2. 

 
 
3.  

 
  
      4.  

 
 
      5. 

 
Sumber: Fredy Rangkuti, (2008: 61) 

Gambar 2.5 Piramida Loyalitas Merek. 
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Berdasarkan gambar diatas, Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Committed Buyer (Pembeli yang berkomitmen) 

Adalah kategori pembeli yang setia. Pembeli ini mempunyai 

kebanggaan dalam menggunakan suatu merek. Merek tersebut 

bahkan menjadi sangat penting baik dari segi fungsi maupun 

sebagai ekspresi  siapa sebenarnya penggunanya. Ciri yang tampak 

pada kategori ini adalah tindakan pembeli untuk merekomen-

dasikan atau mempromosikan merek yang digunakannya kepada 

orang lain. 

2. Likes The Brand (Menyukai merek) 

Adalah kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek 

tersebut. Rasa asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian 

pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi 

kualitas yang tingggi. Mereka menganggap merek sebagai sahabat. 

3. Satisfied Buyer (Pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 

Adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang 

dikonsumsi. Namun pembeli ini dapat saja berpindah merek 

dengan menanggung biaya peralihan (switching cost), seperti 

waktu, biaya, atau resiko yang timbul akibat tindakan peralihan 

merek tersebut. Untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing 

perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli 

dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi. 
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4. Habitual Buyer (Pembeli yang bersifat kebiasaan) 

Adalah pembeli yang tidak mengalami ketidak puasan dalam 

mengkonsumsi suatu merek produk. Tidak ada alasan yang kuat 

baginya untuk membeli merek produk lain atau berpindah merek, 

terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha, biaya, atau 

pengorbanan lain. Jadi, pembeli ini dalam membeli suatu merek 

karena alasan kebiasaan. 

5. Switcher (Berpindah-pindah) 

Adalah tingkatan loyalitas paling dasar. Semakin sering pembelian 

konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain 

mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal, semua merek dianggap 

memadai. Dalam hal ini merek memegang peranan kecil dalam 

keputusan pembelian. Ciri yang paling tampak dari jenis pelanggan 

ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah 

dan banyak konsumen lain yang membeli merek tersebut. 

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, loyalitas merek dapat 

menjadi aset strategis bagi perusahaan. Menurut Durianto dkk (2004: 70), 

loyalitas merek dapat memberikan nilai kepada perusahaan dalam 

bentuk: 

1. Mengurangi biaya pemasaran (reduced marketing costs) 
Biaya pemasaran untuk mempertahankan pelanggan akan lebih 
murah dibandingkan dengan biaya pemasaran untuk mendapatkan 
pelanggan baru. Jadi, biaya pemasaran akan semakin kecil jika 
loyalitas merek meningkat. 

2. Meningkatkan perdagangan (trade leverage) 
Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan 
peningkatan perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara 
pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini dalam membeli 
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suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. 
3. Menarik minat pelanggan baru (attracting new customers) 

Perasaan puas dan suka terhadap suatu merek akan menimbulkan 
perasaan yakin bagi calon konsumen untuk mengkonsumsi merek 
tersebut dan biasanya akan merekomendasikan/mempromosikan 
merek yang ia pakai kepada orang lain, sehingga kemungkinan 
dapat menarik konsumen baru. 

4. Memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan (provide time 
to respond to competitive threats) 
Bila pesaing mengembangkan produk yang lebih unggul, 
konsumen yang loyal akan memberikan waktu bagi perusahaan 
untuk merespon pesaing dengan memperbarui produknya. 
 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian oleh Widjaja dengan judul “Analisis Penilaian Konsumen 

Terhadap Ekuitas Merek Coffee Shops Di Surabaya”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur ekuitas merek empat coffee shops di Surabaya, 

yaitu Excelso, DOME, Starbucks dan Coffee Bean & Tea Leaf. Ekuitas 

merek diukur berdasarkan 4 variabel dari Aaker yaitu kesadaran merek, 

asosiasi merek, kesan kualitas dan loyalitas merek. 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kuantitatif 

karena menggambarkan penilaian konsumen terhadap ekuitas merek coffee 

shop di Surabaya (Kuncoro, 2003, p. 75). Metode pengambilan sampel 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling dan teknik convenience sampling. Dengan 360 responden yang 

dipilih sebagai sampel. Selain itu, penulis menggunakan teknik quota 

sampling dengan membagi sampel yang diambil pada masing-masing 

coffee shop sebanyak 90 responden. 
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Hasil penelitian terungkap bahwa Starbucks merupakan coffee shop yang 

kesadaran mereknya paling banyak diingat oleh responden, diasosiasikan 

paling positif dan loyalitas mereknya paling tinggi. Sedangkan Excelso 

merupakan coffee shop dengan kesan kualitas paling baik. 

2. Penelitian oleh Sabo dengan judul “Analisis Brand Equity calon gubernur 

dan wakil gubernur provinsi lampung pada pilgub langsung tahun 2008 di 

kalangan perempuan pemilih di kelurahan kampung baru kedaton Bandar 

Lampung” tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah hasil pemilu 

gubernur lampung tersebut merupakan cerminan dari ekuitas merek 

masing-masing kandidat dan bagiaman brand equity pada perempuan. 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Skala yang digunakan adalah interval dengan menggunakan Purposive 

sampling. Jumlah sampel sebanyak 35 orang perempuan pemilih 

dikelurahan kampung baru Kedaton Bandar Lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan Brand awarness tertinggi ditempati oleh 

pasangan Zulkifli Anwar – Akhmadi Sumaryannto (ZULYANTO) dengan 

pangsa pasar sebesar 51,40%. Perceived Quality tertinggi ditempati oleh 

pasangan Muhajir Utomo – Andi Arief (JIRAN) dengan total rata-rata 

sebesar 97,67%. Untuk Brand Association pasangan Sofjan Jacob – 

Bambang W.U diasosiasikan sebagai pasangan yang bercitra bagus, 

ZULYANTO sebagai pasangan jujur dan peduli kepada rakyat.  

Pasangan JIRAN sebagai pasangan yang berpendidikan baik. Pasangan UJ 

sebagai pasangan yang teruji kemampuannya dalam memimpin dan 
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pasangan Alzier – Bambang Soedibyo sebagai pasangan yang mewakili 

suku tertentu. Brand Loyality tertinggi ditempati pasangan UJ dengan 

pemilih sebesar 31,34%. 

3. Penelitian oleh Kartono dengan judul “Analisis Elemen-Elemen Ekuitas 

Merek Produk Minyak Pelumas Motor Merek Enduro 4T (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang)” (2007) Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan ekuitas merek pelumas 

merek Enduro 4T dilihat dari variabel kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua mahasiswa UNNES yang menggunakan pelumas Enduro 4T. 

Sampel yang diambil sebanyak 100 responden secara accidental sampling. 

Variabel yang diteliti meliputi 4 elemen utama ekuitas merek, yaitu 

kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand asociation), 

persepsi kualitas (perceived quality), dan loyalitas merek (brand loyalty). 

Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang selanjutnya dianalisis 

dengan analisis deskripsi data. Terhadap data kesadaran merek dilakukan 

perhitungan prosentase, terhadap data asosiasi merek dilakukan uji 

Cochran, sedangkan terhadap data persepsi kualitas dan loyalitas merek 

dilakukan penghitungan rata-rata (means).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran merek pelumas Enduro 4T 

menempati posisi kedua dalam top of mind, posisi teratas dalam brand 

recall, dan brand recognition sebesar 2%. Asosiasi yang terkait dengan 

pelumas merek Enduro 4T adalah Pelumas produk Pertamina, pelumas 
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yang kualitasnya teruji, pelumas yang tahan lama, pelumas anti slip 

kopling dan pelumas yang mudah didapatkan saat membeli. Persepsi 

kualitas pelumas Enduro 4T memiliki tingkat performance (3,93) lebih 

rendah dari pada tingkat importance (4,13).  

Pada loyalitas merek tingkatan switcher sampai liking the brand masuk 

kategori baik tetapi untuk tingkatan committed buyer, masuk kategori 

kurang baik karena konsumen Enduro 4T masih kadang-kadang 

menyarankan dan mempromosikan pelumas merek Enduro 4T (2,98). 

E. Kerangka Pemikiran 

Pemasaran dewasa ini merupakan pertempuran persepsi konsumen, tidak 

sekedar pertempuran produk. Beberapa produk dengan kualitas, model, 

karakteristik tambahan dari produk (features), serta kualitas yang relatif sama, 

dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda di pasar karena perbedaan persepsi 

dari produk tersebut di benak konsumen. Membangun persepsi dapat dilakukan 

melalui jalur merek dan memahami perilaku merek.  

Merek yang prestisius dapat disebut memiliki ekuitas merek (brand equity) 

yang kuat. Dengan semakin banyaknya jumlah pesaing di pasar, meningkat 

pula ketajaman persaingan di antara merek-merek yang beroperasi di pasar dan 

hanya merek yang memiliki ekuitas merek yang kuat yang akan tetap mampu 

bersaing, merebut, dan menguasai pasar.  

Semakin kuatnya 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 
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perusahaan untuk meraup keuntungan dari waktu ke waktu. Karena itu, 

pengetahuan tentang elemen-elemen ekuitas merek sangat diperlukan untuk 

menyusun langkah strategis dalam meningkatkan eksistensi merek yang 

akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2008: 39), ekuitas merek dibangun oleh 

empat elemen utama, yaitu: kesadaran merek (brand awareness), asosiasi 

merek (brand asociation), persepsi kualitas (perceived quality), dan loyalitas 

merek (brand loyalty). Semakin kuat masing-masing elemen tersebut, maka 

semakin kuat pula ekuitas secara keseluruhan. Peran kesadaran merek dalam 

membangun ekuitas merek tergantung pada tingkatan akan pencapaian 

kesadaran di benak konsumen, apakah pada top of mind (puncak pikiran), 

brand recall (pengingatan kembali merek), dan brand recognition (pengenalan 

merek).  

Peran asosiasi merek dalam membangun ekuitas merek tergantung pada 

seberapa banyak asosiasi yang terkait dengan merek tersebut. Asosiasi-asosiasi 

yang terkait dengan suatu merek dihubungan dengan atribut produk (product 

attributes), atribut tak berwujud (intangibles attributes), manfaat bagi 

pelanggan (customers benefits), kelas produk (product class), dan 

negara/wilayah geografis (country/geographic area).  

Peran persepsi kualitas dalam membangun ekuitas merek tergantung pada 

persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Persepsi 

kualitas terhadap suatu produk dihubungan dengan kinerja, ketahanan, 
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karakteristik produk, dan hasil.  

Sedangkan peran loyalitas merek dalam membangun ekuitas merek tergantung 

pada sejauh mana tingkat loyalitas merek konsumen terhadap produk tersebut. 

Apakah loyalitas merek berada pada tingkat switcher (pembeli yang berpindah-

pindah), habitual buyer (pembeli yang bersifat kebiasaan), satisfied buyer 

(pembeli yang puas dengan biaya peralihan), dan liking the brand (pembeli 

yang menyukai merek), dan committed buyer (pembeli yang berkomiten). 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suliyanto (2006: 70) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain. 

Berdasarkan definisi diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui nilai ekuitas merek (variabel mandiri) dari produk pembalut wanita 

pada mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

angkatan 2007-2010. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah  

1. Ruang lingkup produk. 

Produk yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah merek-

merek pembalut wanita yang terdapat dipasaran sampai dengan tahun 2011. 

2. Ruang lingkup lokasi 

Ruang lingkup lokasi dari penelitian ini adalah perempuan pengguna 

produk-produk pembalut wanita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 



38 

 

Universitas Lampung angkatan 2007-2010. Pemilihan lokasi didasarkan 

pada persepsi peneliti tentang tingkat pengetahuan atau tingkat pendidikan 

yang sedang ditempuh saat ini yaitu sebagai mahasiswi dibandingkan 

dengan wanita dengan tingkat pengetahuan SMA, dimana pada tingkat 

mahasiswi seorang wanita didalam mengkonsumsi sebuah produk akan 

melalui tahapan-tahapan yang matang didalam mencari informasi atas 

produk yang ingin digunakannya. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga 

didasarkan pada kemudahan peneliti untuk mengumpulkan data, efisiensi 

biaya penelitian dan waktu penelitian. 

C. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: 

Ekuitas Merek adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang terkait 

dengan suatu merek, nama atau simbol. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimensi Ekuitas merek dalam hal ini meliputi: 

1. Kesadaran merek (Brand awareness) 

Kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu 

kategori produk tertentu. Hasil pengukuran ini dapat dibagi menjadi empat 

tingkatan, yaitu: 

a. Top of mind (puncak pikiran),  merek pembalut yang paling diingat 

dan disebut pertama kali oleh responden. 
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b. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek), merek pembalut 

yang disebut oleh responden tanpa dibantu dengan daftar merek. 

c. Brand recognition (pengenalan merek) merek pembalut yang disebut 

oleh responden setelah dibantu dengan daftar merek yang ada dalam 

kuisioner. 

d. Unware of brand (tidak menyadari merek), responden tidak 

menyadari akan adanya merek-merek pembalut yang ada. 

 
2. Asosiasi merek (Brand association) 

Asosiasi merek merupakan segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun 

tidak langsung dengan ingatan konsumen terhadap suatu merek, yakni 

pencitraan suatu merek yang tercermin dari kesan tertentu sehubungan 

dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, 

pesaing, selebritis, dan lain-lain. 

Dimensi asosiasi merek pada penelitian ini yaitu: 

a. “Image produk yang baik”  

asosiasi yang berhubungan dengan kekuatan merek-merek pembalut 

yang diteliti. Produk pembalut merek tertentu memiliki citra atau 

image yang baik dimata konsumen/responden. 

b. “Dapat memenuhi kebutuhan” 

asosiasi yang berhubungan dengan kesukaan terhadap merek pembalut 

yang diteliti yang terbentuk di benak responden. Rasa suka responden 

terhadap merek pembalut tertentu karena dapat memenuhi kebutuhan 

responden. 
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c. “Merek terkenal” 

asosiasi yang berhubungan dengan keunikan merek yang tercipta dari 

image produk, yang menjadikan merek teresebut terkenal dalam benak 

responden yang membuat sebuah merek pembalut menjadi berbeda 

dari merek pembalut yang lainnya. 

d. “Harga mahal” 

Asosiasi yang berhubungan dengan sebuah harga produk merek 

pembalut tertentu yang dikategorikan sebagai pembalut yang berharga 

mahal. 

e. “Mudah Didapat” 

Asosiasi terhadap sebuah merek pembalut untuk penilaian terhadap 

distribusi produk-produk pembalut yang ada, apakah produk pembalut 

merek tertentu produknya mudah didapatkan dipasaran. 

Dari indikator asosiasi di atas, responden diminta mengurutkan dari yang 

paling disukai kemudian sampai yang kurang disukai (dari urutan 1 sampai 

9). Urutan 1 diberi nilai 9, urutan 2 diberi nilai 8, urutan 3 diberi nilai 7, 

urutan 4 diberi nilai 6, urutan 5 diberi nilai 5, urutan 6 diberi nilai 4, urutan 

7 diberi nilai 3, urutan 8 diberi nilai 2 dan urutan 9 diberi nilai 1. 

3. Kesan kualitas (Perceived quality) 

Persepsi kualitas merupakan persepsi dari pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan 

harapan pelanggannya.  
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Pada dimensi produk, yaitu pengukuran melalui: 

a. Pembalut yang tidak mudah bocor 

Penilaian atau persepsi responden terhadap performance merek 

pembalut tertentu yang dirasa pembalut yang memiliki kualitas tidak 

mudah bocor. 

b. Pembalut yang tidak mudah berkerut 

Penilaian atau persepsi responden terhadap performance merek 

pembalut tertentu yang dirasa pembalut yang memiliki kualitas tidak 

mudah berkerut. 

c. Pembalut yang nyaman digunakan 

Penilaian atau persepsi responden terhadap performance merek 

pembalut tertentu yang di rasa pembalut yang nyaman untuk 

digunakan oleh responden. 

d. Pembalut yang tidak memiliki cacat (pada saat pembelian)  

Kesesuaian dengan spesifikasi, tidak ada produk yang cacat sehingga 

merupakan penilaian mengenai kualitas proses pembuatan.  

e. Pembalut  yang memiliki kulitas produk yang konsisten. 

konsistensi kinerja produk dari satu pembelian hingga pembelian 

berikutnya dan persentase waktu yang dimiliki produk untuk berfungsi 

sebagaimana mestinya.  
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4. Loyalitas merek (Brand loyalty) 

Tingkat keterikatan konsumen dengan suatu merek dicerminkan dengan 

frekuensi pembelian produk suatu merek yang lebih banyak dibandingkan 

dengan produk yang sama dengan merek lain.  

Loyalitas merek dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional 

kedalam keputusan memilih atau pembelian, indikatornya yaitu responden 

menyebutkan merek pembalut yang mereka gunakan saat ini, beserta 

alasannya. 

Tabel 3.1 definisi operasional 

Dimensi Konsep dari dimensi Indikator 
1. Kesadaran merek 

(Brand awareness) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kesanggupan seorang 
calon pembeli untuk 
mengenali atau 
mengingat kembali 
suatu merek sebagai 
bagian dari suatu 
kategori produk tertentu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Top of mind (puncak 
pikiran) merek 
pembalut yang paling 
diingat dan disebut 
pertama kali oleh 
responden  
 

b. Brand recall 
(pengingatan kembali 
terhadap merek) 
merek pembalut yang 
disebut oleh 
responden tanpa 
dibantu dengan daftar 
merek 
 

c. Brand recognition 
(pengelanan merek)  
merek pembalut yang 
disebut oleh 
responden setelah 
dibantu dengan daftar 
merek yang ada 
dalam kuisioner. 
 

d. Unware of brand 
(tidak menyadari 
merek), responden 
tidak menyadari akan 
adanya merek-merek 
pembalut yang ada. 
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2. Asosiasi merek 
(Brand association) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asosiasi merek 
merupakan segala 
sesuatu yang berkaitan 
langsung maupun tidak 
langsung dengan ingatan 
konsumen terhadap 
suatu merek, yakni 
pencitraan suatu merek 
yang tercermin dari 
kesan tertentu 
sehubungan dengan 
kebiasaan, gaya hidup, 
manfaat, atribut produk, 
geografis, harga, 
pesaing, selebritis, dan 
lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Image baik 
asosiasi yang 
berhubungan dengan 
kekuatan merek-
merek pembalut yang 
diteliti. Produk 
pembalut merek 
tertentu memiliki 
citra atau image yang 
baik. 
 

b. Memenuhi kebutuhan 
asosiasi yang 
berhubungan dengan 
kesukaan terhadap 
merek pembalut yang 
diteliti yang 
terbentuk di benak 
responden. Rasa suka 
responden terhadap 
merek pembalut 
tertentu karena dapat 
memenuhi kebutuhan 
responden. 
 

c. Merek terkenal.  
asosiasi yang 
berhubungan dengan 
keunikan merek yang 
tercipta dari asosiasi 
strength dan 
favorability, yang ada 
di benak responden 
yang membuat 
sebuah merek 
pembalut menjadi 
berbeda dari merek 
pembalut yang 
lainnya. 
 

d. Harga mahal 
Asosiasi yang 
berhubungan dengan 
harga suatu produk 
merek pembalut yang 
dikategorikan 
sebagai pembalut 
yang berharga mahal. 
 

e. Mudah didapat 
Asosiasi terhadap 
sebuah merek 



44 

 

 
 
 
 
 
 

3. Kesan Kualitas 
(Perceived quality) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Persepsi kualitas 
merupakan persepsi dari 
pelanggan terhadap 
keseluruhan kualitas 
atau keunggulan suatu 
produk atau jasa layanan 
berkaitan dengan 
harapan pelanggannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pembalut untuk 
penilaian terhadap 
distribusi produk-
produk pembalut 
yang ada. 
 

a. Pembalut yang tidak 
mudah bocor 
Penilaian atau 
persepsi responden 
terhadap performance 
merek pembalut 
tertentu yang di rasa 
pembalut yang 
memiliki kualitas 
tidak mudah bocor. 
 

b. Pembalut yang tidak 
mudah berkerut 
Penilaian atau 
persepsi responden 
terhadap performance 
merek pembalut 
tertentu yang di rasa 
pembalut yang 
memiliki kualitas 
tidak mudah berkerut. 
 

c. Pembalut yang 
nyaman digunakan 
Penilaian atau 
persepsi responden 
terhadap performance 
merek pembalut 
tertentu yang di rasa 
pembalut yang 
nyaman untuk 
digunakan oleh 
responden. 
 

d. Pembalut yang tidak 
memiliki cacat (pada 
saat pembelian). 
kesesuaian dengan 
spesifikasi, tidak ada 
produk yang cacat 
sehingga merupakan 
penilaian mengenai 
kualitas proses 
pembuatan.  
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4. Loyalitas merek 
(Brand loyalty) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tingkat keterikatan 
konsumen dengan suatu 
merek dicerminkan 
dengan frekuensi 
pembelian produk suatu 
merek yang lebih 
banyak dibandingkan 
dengan produk yang 
sama dengan merek lain.  

e. Pembalut  yang 
memiliki kulitas 
produk yang 
konsisten. 
konsistensi kinerja 
produk dari satu 
pembelian hingga 
pembelian berikutnya 
dan persentase waktu 
yang dimiliki produk 
untuk berfungsi 
sebagaimana 
mestinya.  
 

a. Loyalitas merek 
Asosiasi terhadap 
loyalitas merek 
dimana responden 
menyebutkan merek 
pembalut yang 
mereka gunakan saat 
ini. 

Sumber: Data primer, diolah 2011 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2005: 72), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek ataupun subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dapat berupa subyek yang 

mempunyai kualitas. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung angkatan 2007-2010, yang 

berjumlah sebanyak 884 orang. 
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2. Sampel 

Soeranto dan Arsyad dalam Koestoro dan Basrowi (2006: 248) 

mendefinisikan sampel sebagai bagian yang menjadi obyek 

sesungguhnya dari suatu penelitian. Sedangkan Arikunto (2002: 104) 

mengungkapkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti dimana jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah populasi. Dan dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan 

bagian dari populasi yang menjadi subyek penelitian dengan 

menggunakan metode tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 

responden dan yang menjadi responden adalah mahasiswi FISIP UNILA 

angkatan 2007-2010 yang sudah mengalami masa menstruasi atau haid. 

1. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Nonprobability 

Sampling dengan cara convenience sampling yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan saja dimana anggota populasi yang 

ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel 

Suliyanto, (2005: 124). Kemudian agar sampel yang diambil dapat 

merata, penulis menggunakan metode quota sampling dimana pada 

setiap jurusan S1 FISIP Unila mendapat quota 18 sampel saja. untuk 

setiap jurusan S1 FISIP, angkatan 2007-2008 hanya dipilih 4 

responden saja yang ditentukam secara acak, kemudian untuk 

angkatam 2009-2010 dipilih 5 responden dan ditentukan secara acak 

juga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebaran 

distribusi responden. 
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2. Penentuan Jumlah Sampel 

Penelitian ini di dalam menentukan jumlah sampelnya menggunakan 

rumus pendapat Slovin (Suliyanto, 2005: 100). Penelitian ini 

menentukan tingkat kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan 

sampel sebesar 10% atau α = 0,1 

    

Keterangan 

n = Jumlah sampel minimal 

N = Jumlah populasi 

e = Presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel. 

Perhitungan jumlah sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Diketahui: 

N = 884 orang 

e = 10% atau α = 0,1 

n = ? 

      

=  

   n = 89,837 = 90 

Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 89,837 orang kemudian 

dilakukan sistem pembulatan keatas sehingga jumlah sampel pada penelitian 

ini berjumlah sebanyak 90 orang.  
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Dan untuk quota sampling masing-masing jurusan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung mendapatkan jatah 18 responden saja, 

dimana diketahui : 

- Jumlah responden = 90 responden 

- Jumlah Jurusan S1 FISIP Unila = 5 jurusan 

 = 18 Responden 

Dan secara lebih terperinci lagi peneliti membagi sampel dalam setiap jurusan 

kedalam angkatan yang lebih kecil. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.2 Sebaran distribusi responden 

No  Jurusan 
Adm, 

Negara 

Jurusan 
Adm. 
Bisnis 

Jurusan 
pemerintahan 

Jurusan 
Komunikasi 

Jurusan 
Sosiologi 

1 Angkatan 
2007 

4 4 4 4 4 

2 Angkatan 
2008 

4 4 4 4 4 

3 Angkatan 
2009 

5 5 5 5 5 

4 Angkatan 
2010 

5 5 5 5 5 

 jumlah 18 18 18 18 18 
Sumber: hasil pra riset, data diolah 2011 

F. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer berupa data dalam bentuk jawaban yang diperoleh dari 

kuisioner yang disebarkan kepada responden tentang ekuitas merek produk 

pembalut wanita pada mahasiswi FISIP Unila angkatan 2007-2010. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media penunjang meliputi studi kepustakaan dan dokumentasi. Data ini 

diperlukan agar hasil penelitian memperoleh tingkat kepercayaan yang 

memadai. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang baik dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang berisi pertanyaan 

tertulis, yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka yang 

ditujukan kepada responden. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berupa 

komunikasi verbal antara observer dengan subjek penelitian. Wawancara 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi keterangan dan 

informasi yang jelas atau lebih terarah. Teknik ini digunakan untuk 

melengkapi data primer seputar ekuitas merek produk pembalut wanita. 

c. Riset kepustakaan (library research) 

Riset kepustakaan adalah penelitian secara teoritis terhadap buku-buku, 

jumlah serta artikel yang berkaitan dengan penelitian. 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik pengolahan data 

Tahap-tahap pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Editing 

Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan adalah meneliti ulang data-data 

yang telah diperoleh meliputi kelengkapan jawaban satu dengan yang 

lainnya. 

b. Coding 

Pada tahap coding maka dilakukan pengkategorian dari data-data yang 

diperoleh dalam penelitian. Tahap ini meliputi pemberian tanda atau 

simbol dari data yang telah diedit sehingga dikelompokkan dalam 

masing-masing variable yang telah ditentukan. 

c. Tabulasi 

Tahap tabulasi yaitu tahap memasukkan data yang telah dikategorikan 

dengan skor ke dalam tabel sehingga dapat dihitung dengan jelas dan 

tetap. Terdiri dari tabel sederhana untuk memperoleh gambaran proporsi 

tunggal dari aspek yang diteliti. 

2. Alat Analisis data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Suliyanto, (2006: 174) Statistik Deskriptif merupakan ilmu 

pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan 
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penyajian data yang yang dikumpulkan dalam suatu riset, misalnya dalam 

bentuk tabel frekuensi atau grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran 

nilai-nilai statistiknya.  

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis statistik 

diskriptif. Langkahnya adalah berdasarkan hasil jawaban dari angket yang 

diperoleh dari responden, dikumpulkan, diolah kemudian dianalisis untuk 

mengetahui jumlah dan prosentasenya. Data yang telah dianalisa tersebut 

kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel agar lebih efisien dan 

komunikatif. 

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran deskriptif tentang 

tanggapan atau jawaban (data) yang diberikan responden pada kuesioner 

atau daftar pernyataan yang diberikan. Hasil data yang diperoleh 

dimasukkan kedalam sebuah tabel kemudian diinterpretasikan menjadi 

sebuah kalimat yang menjelaskan hasil dari data penelitian. 

3. Teknik Skala (Pengukuran) 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Ordinal. Menurut Riduwan, (2009: 82) skala ordinal adalah skala yang 

didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai 

jenjang yang terendah atau sebaliknya. Skala ordinal memiliki tingkatan 

yang lebih tinggi dari skala nominal karena tidak hanya menyatakan 

kategori saja, tetapi sudah dapat menyatakan peringkat, (Suliyanto, 2006: 

87) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah perempuan pengguna produk pembalut 

wanita di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung angkatan 

2007-2010 yang berjumlah 90 orang responden. Perempuan pengguna produk 

pembalut dalam penelitian ini memiliki karakteristik yaitu: 

a. Berdasarkan Hobi 

Penelitian yang dilakukan pada karakteristik responden berdasarkan hobi 

dilakukan untuk mengetahui hobi atau jenis aktivitas yang disukai oleh 

mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya. 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Hobi 

No Hobi Jumlah (orang) Presentase (%) 
1 Olahraga 26 29 % 
2 Mendengarkan Musik 18 20 % 
3 Jalan-jalan (Travelling) 14 16 % 
4 Membaca 13 14 % 
5 Menonton Film 12 13 % 
6 Belanja (Shoping) 7 8 % 
 Jumlah  90 100 % 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mahasiswi FISIP 

Universitas Lampung mempunyai hobi yang beragam, akan tetapi  

berolahraga merupakan hobi atau aktifitas yang banyak disukai oleh 

mahasiswi FISIP Unila. Penilaian terhadap responden mengenai hobinya 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para produsen 
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pembalut mengenai jenis aktifitas yang disukai para mahasiswi FISIP 

Unila pada umumnya. Para produsen pembalut wanita diharapkan dapat 

menambahkan jenis produknya atau membuat produk yang berbeda dari 

produk yang sudah ada saat ini atau melakukan diferensiasi produk 

terutama produk yang menyesuaikan dengan aktifitas yang dilakukan 

oleh mahasiswi, sehingga ketika seorang wanita dalam masa menstruasi 

maka ia tetap dapat bisa melakukan hobi atau aktifitasnya tanpa 

terganggu. Diferensiasi produk adalah upaya dari sebuah perusahaan 

untuk membedakan produknya dari produk pesaing dalam suatu sifat 

yang membuatnya lebih diinginkan. Beberapa produk dibedakan dan 

produk pesaing oleh kualitasnya. (Tjiptono dalam Frans 2006, 

http://kopisusu.wordpress.com) 

b. Alamat atau Tempat Tinggal 

Penelitian yang dilakukan pada karakteristik responden berdasarkan asal 

daerah dan tempat tinggal saat ini, dilakukan untuk mengetahui asal 

daerah para responden. 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal 

No Daerah asal  Jumlah (orang) Presentase (%) 
1 Bandar Lampung 77 87% 
2 Metro 3 3% 
3 Pesawaran 3 3% 
4 Lampung Selatan 2 2% 
5 Lampung Tengah 2 2% 
6 Pringsewu 2 2% 
7 Lampung timur 1 1% 
 Jumlah  90 100 % 

Sumber:  Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 diketahui bahwa mayoritas atau 

kebanyakan mahasiswi FISIP Universitas Lampung berasal dari kota 
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Bandar lampung, dan sebagian sisanya merupakan mahasiswi pendatang 

atau berasal dari luar kota Bandar Lampung. Penelitian yang dilakukan 

pada karakteristik responden ini, dilakukan untuk mengetahui asal daerah 

para responden dan tempat tinggal saat ini dan sejauhmana jangkauan 

saluran distribusi yang telah dilakukan oleh setiap produsen pembalut 

wanita.  

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa masih terdapat mahasiswi 

FISIP yang tidak mengetahui akan keberadaan salah satu produk merek 

pembalut yang ada saat ini. Dari 90 responden hanya merek Laurier dan 

Charm saja yang diketahui 100% oleh para responden (tabel 4.5 Brand 

recognition). Hal tersebut dikarenakan beberapa merek yang lain tidak 

dijumpai oleh responden diwarung-warung atau toko terdekat. Melalui 

penelitian yang dilakukan dahulu oleh peneliti, ternyata ditemukan 

bahwa beberapa merek hanya terdapat ditempat perbelanjaan besar saja 

(Super market). Artinya beberapa merek pembalut, saluran  distribunya 

belum merata, oleh karena itu masih terdapat beberapa merek pembalut 

yang tidak diketahui oleh responden. Menurut Warren J. Keegan (2003) 

Saluran Distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau 

pemakai industri. (http://jurnal-sdmblogspot.com). 
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B. Hasil dan Pembahasan Brand Equity 

Salah satu aset yang tak berwujud adalah ekuitas yang diwakili oleh merek. 

Bagi banyak perusahaan, merek dan segala yang diwakilinya merupakan asset 

paling penting. Ekuitas merupakan dasar keunggulan kompetitif dan sumber 

penghasilan masa depan. Satu-satunya cara untuk menguasai pasar adalah 

dengan memiliki ekiuitas merek yang kuat. Pembahasan mengenai brand 

equity ini didasarkan pada data-data yang diperoleh dari 90 responden dengan 

kerangka Brand Equity yaitu brand awareness, brand association, perceived 

quality dan brand loyalty sebagai pisau analisisnya. 

1. Analisis Terhadap Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu. Bagian dari suatu kategori produk perlu 

ditekankan karena terdapat hubungan yang kuat antara kategori produk 

dengan merek yang dilibatkan. Pengukuran Kesadaran Merek (Brand 

Awareness) dapat dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:  

1. Top of mind (puncak pikiran), 

2. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) 

3. Brand recognition (pengenalan merek) 

4. Unware of brand (tidak menyadari merek). 

1. Top of mind (puncak pikiran) 

Pengukuran untuk top of mind dilakukan dengan cara mencari tahu 

merek pembalut yang paling diingat dan disebut pertama kali oleh 
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responden. Untuk menggali informasi tentang Brand awareness 

(top of mind) petunjuk berikut diberikan kepada responden: 

“Tuliskan satu merek pembalut yang paling anda ingat!”. Dari 

petunjuk yang diberikan, diketahui satu merek pembalut yang 

paling diingat oleh responden, dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah 

ini. 

Tabel 4.3 Hasil perhitungan data Top of mind (puncak pikiran) 

No. Merek Frekuensi (responden) Persentase 
1 Charm 34 38% 
2 Laurier 29 32% 
3 Kotex 15 17% 
4 Softex 12 13% 
5 Hers Protex - - 
6  Softnes - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 
 Jumlah 90 100% 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil jawaban dari para responden, dalam 

penelitian ini pembalut merek Charm merupakan merek pembalut 

yang paling diingat atau berada pada posisi Top Of Mind (puncak 

pikiran) persentase sebesar 38%, hal tersebut merupakan sebuah 

keunggulan yang dimiliki oleh pembalut merek Charm dalam 

membangun ekuitas mereknya. Banyak cara yang dilakukan 

pembalut merek Charm dalam membentuk brand imagenya dan 

menjadi posisi top of mind saat ini. Salah satunya yaitu dengan cara 

melakukan kegiatan bauran promosi.  
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Dalam melakukan kegiatan promosinya pembalut merek charm 

mengandalkan media periklanan (Advertising) baik media cetak 

maupun media elektronik. Dan take line anti kerut anti bocor 

Charm body fit menjadi andalan pembalut charm guna 

mendapatkan perhatian dari konsumen. Bauran promosi merupakan 

bentuk komunikasi dua arah antara organisasi pemasaran 

(produsen) dan audiens (konsumen) yang teridiri dari lima 

komponen yaitu: periklanan, promosi penjualan, personal selling, 

public relations, dan direct & online marketing. Fandi Tjiptono 

(2008: 507). 

2. Brand Recall 

Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek), dalam 

pengukurannya dilakukan dengan cara mengetahui merek pembalut 

yang disebut oleh responden tanpa dibantu dengan daftar merek. 

Untuk menggali informasi tentang Brand awareness (Brand recall) 

petunjuk berikut diberikan kepada responden: “Sebutkan merek-

merek pembalut lainnya selain merek yang disebutkan pada 

pertanyaan no. 1”. Dari petunjuk yang diberikan diatas diketahui 

pembalut merek Lauirer berada pada peringkat pertama dalam 

pengingatan kembali merek pembalut yang ada tanpa dibantu 

dengan daftar merek. Untuk lebih jelas hasil keseluruhan dapat 

dilihat dalam table 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil perhitungan data Brand Recall 

No. Merek Frekuensi (responden) Persentase 
1 Laurier 34 38% 
2 Charm 28 31% 
3 Kotex 15 17% 
4 Softex 13 14% 
5 Hers Protex - - 
6  Softnes - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 
 Jumlah 90 100% 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Hasil jawaban para responden atau berdasarkan  tabel 4.4, 

diketahui bahwa pembalut merek Laurier menempati peringkat 

pertama dalam brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) 

tanpa menggunakan alat bantu. Sebuah produk yang telah berada 

pada posisi brand recall mempunyai kesempatan untuk menjadi 

posisi Top Of Mind (puncak pikiran) karena pada posisi ini suatu 

merek sudah mampu diingat oleh konsumen, tetapi bukanlah 

menjadi pilihan utama. Hal tersebut dikarenakan produk tersebut 

belum mampu menguatkan brand imagenya dimata konsumen. 

Artinya produk pembalut yang berada posisi ini sebaiknya 

melakukan kegiatan-kegiatan promosi dalam rangka menguatkan 

mereknya sehingga produknya menjadi pilihan utama dalam 

penggunaan oleh konsumen. Dan ada kemungkinan produknya 

mampu berada pada posisi yang dinginkan oleh produsen, yaitu 

posisi top of mind (puncak pikiran). 
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3. Brand recognition 

Brand recognition (pengenalan merek) dalam pengukurannya 

dilakukan dengan cara mengetahui merek pembalut yang disebut 

oleh responden setelah dibantu dengan daftar merek yang ada 

dalam kuisioner. Untuk menggali informasi tentang Brand 

awareness (Brand recognition) petunjuk berikut diberikan kepada 

responden yaitu responden diminta untuk menandai merek-merek 

pembalut yang telah disediakan, dan responden mengetahuinya 

akan merek-merek tersebut. 

Berikut contoh pernyataan yg diajukan: 

“Berikan tanda chek list (√) pada kotak yang disediakan, 

berdasarkan pengetahuan anda pada merek-merek pembalut 

dibawah ini. apabila ada merek yang anda kenal diberi tanda (√).” 
Whisper    Sofie 

Kotex     Softex 

Nina    Charm  

Softness   Hers Protex 

Laurier  
 

Pengukuran pada brand recognition hanya sebatas responden 

mengetahui atau mengenal akan merek-merek pembalut yang ada 

pada saat ini.  Pada tabel 4.5 merupakan hasil dari perhitungan 

brand recognition. 
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Tabel 4.5 Hasil perhitungan data Brand Recognition 

No. Merek Frekuensi (responden) Persentase 
1 Laurier 90 100% 
2 Charm 90 100% 
3 Softex 88 98% 
4  Kotex 87 97% 
5 Hers Protex 50 56% 
6  Softnes 18 20% 
7 Nina 10 11% 
8 Whisper 9 10% 
9 Sofie 3 3% 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil jawaban dari para responden diketahui 

bahwa secara keseluruhan merek pembalut yang ada pada saat ini 

dikenal atau diketahui oleh para responden, akan tetapi hanya 

pembalut merek Laurier dan Charm yang mendapatkan persentase 

sebesar 100% atau dengan kata lain 90 responden menjawab 

mengetahui dan mengenal kedua merek pembalut ini terdapat 

dipasaran. 

Brand recognition (pengenalan merek) merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam brand awareness. Bagaimana sebuah merek bisa 

menjadi puncak pikiran (top of mind) jika merek produk mereka 

saja tidak begitu dikenal oleh konsumen. Artinya sebuah produk 

haruslah terus berusaha untuk mengenalkan mereknya kepada 

konsumen, salah satunya caranya yaitu melalui bauran promosi dan 

membentuk image dari produknya. 
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4. Unware of brand 

Unware of brand (tidak menyadari merek), pengukurannya dilihat 

ketika responden tidak menyadari akan adanya merek-merek 

pembalut yang ada. Untuk mecari tahu merek-merek pembalut 

yang belum diketahui oleh responden dasarnya yaitu pada 

pengukuran brand recognition. Brand recognition (pengenalan 

merek) dalam pengukurannya dilakukan dengan cara mengetahui 

merek pembalut yang disebut oleh responden setelah dibantu 

dengan daftar merek yang ada dalam kuisioner. Pada setiap hasil 

jawaban responden ternyata didalam setiap kuesioner terdapat 

beberapa merek pembalut yang tidak diketahui oleh responden.  

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pembalut merek sofie 

menjadi merek pembalut yang kurang dikenal oleh para responden. 

Pembalut merek sofie hanya diketahui atau dikenal sebanyak 3 

responden saja atau 87 responden tidak mengetahui akan 

keberadaan pembalut merek sofie di pasaran. Kemudian dibawah 

pembalut merek sofie terdapat pembalut merek whisper yang hanya 

dikenal oleh 9 responden saja dari responden yang berjumlah 90 

orang. Kemudian sebanyak 80 responden tidak mengetahui adanya 

pembalut merek Whisper.  

Analisis terhadap brand awareness merek pembalut menempatkan pembalut 

merek charm pada tingkatan pertama dalam tingkatan brand awareness 

yaitu sebagai Top of mind, pembalut merek laurier berada pada tingkatan 
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brand recall dan pembalut merek sofie berada pada tingkatan paling dasar 

yaitu unware of brand.  

Dengan menempati posisi top of mind pembalut merek Charm sudah 

mempunyai kekuatan pada tingkat kesadaran merek, dimana bagi Charm hal 

tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam membangun ekuitas 

mereknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Aaker dalam Rangkuty (2008: 39) dimana peran kesadaran merek dalam 

membangun ekuitas merek tergantung pada tingkatan akan pencapaian 

kesadaran di benak konsumen, apakah pada top of mind (puncak pikiran), 

brand recall (pengingatan kembali merek), dan brand recognition 

(pengenalan merek).  

Hal yang harus diwaspadai oleh Charm adalah akan adanya pembalut merek 

Laurier yang berada pada top of mind kedua setelah charm dan berada pada 

posisi puncak tingkatan brand recall. Pada perolehan nilai kedua merek 

tersebut juga tidak memiliki rentang nilai yang terlalu jauh, artinya secara 

persaingan keduanya memiliki persaingan yang sangat ketat untuk menjadi 

yang nomor satu, semua bergantung kepada usaha dari kedua merek 

pembalut tersebut untuk membentuk image akan kualitas atau dari image 

produk itu sendiri. Untuk merek yang menempati posisi unware of brand 

merupakan sebuah kerugian yang dimiliki oleh produk tersebut. Banyak 

faktor yang menyebabkan mengapa produk tersebut tidak dikenal atau 

konsumen tidak mengetahui keberadaannya. Salah satunya yaitu kurang 

giatnya promosi  dan kurangnya pemerataan distribusi yang dilakukan oleh 

produsen produk tersebut.  
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2. Analisis Terhadap Asosiasi Merek (Brand association) 

Brand association dapat didefinisikan sebagai segala kesan yang muncul di 

dalam benak sesorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu 

merek. Kesan-kesan tersebut akan semakin meningkat dengan semakin 

banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek atau 

dengan seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi 

komunikasinya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui asosiasi merek 

pembalut, responden diminta mengurutkan merek pembalut dari yang paling 

disukai sampai yang kurang disukai (dari urutan 1 sampai 9). 

Asosiasi merek pembalut dalam penelitian ini yang digunakan antara lain: 

Merek pembalut yang memiliki “image produk yang baik”, merek pembalut 

“Dapat memenuhi kebutuhan”, pembalut yang memiliki “merek terkenal”, 

merek pembalut yang diasosiasikan “Harga mahal”, dan merek pembalut 

yang “mudah didapat”. Untuk penilaian setaip asosiasi menggunakan 

urutan, yaitu urutan 1 diberi nilai 9, urutan 2 diberi nilai 8, urutan 3 diberi 

nilai 7, urutan 4 diberi nilai 6, urutan 5 diberi nilai 5, urutan 6 diberi nilai 4, 

urutan 7 diberi nilai 3, urutan 8 diberi nilai 2 dan urutan 9 diberi nilai 1. 

a. Brand Association merek pembalut “Image Produk yang baik” 

Pembalut merek chram merupakan pembalut yang diasosiasikan 

sebagai pembalut yang memiliki image yang baik. Dalam penelitian 

ini responden mengasosiasikan merek pembalut yang memiliki image 

yang baik berdasarkan pada pengetahuan responden  terhadap 

pembalut-pembalut yang ada terutama tentang pemberitaan-
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pemberitaan di media masa yang dilakukan yaitu dengan cara 

beriklan, atau kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh merek 

pembalut tertentu. 

Berdasarkan dari hasil jawaban para responden dapat dilihat bahwa 43 

responden mengasosiasikan pembalut merek Charm sebagai merek 

pembalut yang memiliki image produk yang baik. Hal ini 

menempatkan pembalut merek Charm pada posisi pertama asosiasi 

image produk yang baik dengan total nilai sebesar 740 dan rata-rata 

nilai 8.22. Pada posisi kedua ditempati oleh pembalut merek Laurier  

yang mendapatkan total nilai sebesar 726, disusul oleh pembalut 

merek Kotex pada posisi ketiga dengan total nilai 620. Untuk hasil 

lebih lengkap dan jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Brand Association merek pembalut “Image Produk yang 
baik” 

No Merek Total nilai Nilai Rata-rata 
1 Charm 740 8.22 
2 Laurier 726 8.06 
3 Kotex 620 6.88 
4 Softex 576 6.40 
5 Hers Protex 421 4.67 
6 Softnes 334 3.71 
7 Nina 217 2.41 
8 Whisper 214 2.37 
9 Sofie 202 2.24 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Pada analisis brand association “Image produk yang baik” Charm 

mampu mengungguli laurier. Keunggulan merek charm pada 

penelitian ini karena produknya mempunyai nilai positif dimata 

responden yaitu produknya memiliki image atau citra yang baik di 
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mata konsumen. karena untuk menciptakan sebuah image atau citra 

produk bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan dan 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menciptakan image atau 

citra yang positif  itu sendiri.  

Pembalut charm juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakat diluar kaitannya dengan produk yang dihasilkannya, 

misalnya saja mengadakan sunatan masal, hal tersebut bertujuan untuk 

membentuk image yang baik terhadap perusahaan atau produsen 

pembalut charm, selain itu juga sebagai bentuk kepedulian charm 

terhadap masyarakat. Selain itu, sampai dengan saat ini belum pernah 

ditemukan suatu kasus atau permasalahan yang timbul dimedia cetak 

maupun elektronik yang berkaitan dengan produk-produk yang 

dihasilkannya. Artinya charm sudah memiliki image yang baik dimata 

para konsumen. Ketika sebuah merek sudah mampu membentuk 

image yang baik dimata konsumen, maka besar kemungkinan para 

konsumen akan memilih untuk menggunakan produk tersebut. 

b. Brand Association merek pembalut “dapat memenuhi kebutuhan” 

Analisis brand association yang mengasosiasikan merek pembalut 

yang dapat memenuhi kebutuhan menempatkan pembalut merek 

Charm sebagai merek pembalut yang diasosiasikan sebagai pembalut 

yang dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hasil jawaban 

responden pembalut merek charm berada pada posisi pertama dengan 

total nilai 744 dan rata-rata dari nilai keseluruhan 8.27. Pada posisi 
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kedua ditempati oleh pembalut merek Laurier  yang mendapatkan 

total nilai sebesar 730. Untuk hasil lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Brand Association merek pembalut “dapat memenuhi 
kebutuhan” 

No Merek Total Nilai Nilai Rata-rata 
1 Charm 744 8.27 
2 Laurier 730 8.11 
3 Kotex  621 6.90 
4 Softex  574 6.38 
5 Hers Protex 420 4.66 
6 Softnes 320 3.55 
7 Whisper 229 2.54 
8 Nina 219 2.43 
9 Sofie  200 2.22 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Dalam penelitian ini responden mengasosiasikan merek pembalut 

yang “dapat memenuhi kebutuhan” mereka dilihat berdasarkan 

performance dan keandalan dari merek-merek pembalut yang ada. 

Selain itu penilaian juga berdasarkan pengalaman mereka untuk 

pemakain merek-merek pembalut tersebut.  

Pada analisis brand association “pembalut yang dapat memenuhi 

kebutuhan” kembali pembalut merek charm mampu mengungguli 

laurier. hal tersebut dikarenakan charm didalam memproduksi 

produknya selalu berdasarkan atas keinginan dari konsumen. Produk 

yang dihasilkan oleh pembalut charm, ide awalnya berasal dari 

konsumen, begitu juga dengan tema komunikasi atau promosi yang 

dilakukan. Bahkan, sebelum produk baru diluncurkan, pembalut 
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charm melakukan tes secara rinci terhadap konsumen. Setelah hasil tes 

sesuai dengan apa yang diharapkan, barulah diproduksi.  

Pembalut merek charm, menciptakan sebuah produk berdasarkan ide 

dan pendapat konsumen. Selain itu charm juga didalam menciptakan 

produknya selalu menggunakan teknologi yang belum dimiliki oleh 

pembalut lainnya. Ketika sebuah produk sudah diasosiasikan para 

konsumen sebagai produk yang mampu memenuhi kebutuhannya 

maka produk tersebut memiliki keunggulan diantara produk lainnya. 

Hal itulah yang saat ini dialami oleh pembalut merek Charm, charm 

sudah mampu membuat sebuah produk dengan kualitas yang baik. 

c. Brand Association merek pembalut “merek terkenal” 

Berdasarkan analisis brand association yang mengasosiasikan 

pembalut merek terkenal menempatkan pembalut merek Charm 

sebagai merek pembalut yang diasosiasikan sebagai merek yang 

terkenal. Dalam penelitian ini responden mengasosiasikan merek 

pembalut yang memiliki merek terkenal berdasarkan apakah merek-

merek pembalut tersebut dikenal dan diketahui oleh responden, 

ataupun melalui pengamatan responden terhadap sejarah merek-merek 

tersebut, dan selain itu juga berdasarkan pengetahuan responden 

terhadap eksistensi merek-merek pembalut yang ada.  

Berdasarkan hasil jawaban responden pembalut merek charm berada 

pada posisi pertama dengan rata-rata nilai keseluruhan 8.34 dan total 

nilai 751. Pada peringkat kedua ditempati oleh pembalut merek 
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Laurier  yang mendapatkan total nilai sebesar 728. Untuk hasil lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Brand Association merek pembalut “merek terkenal” 

No Merek Total Nilai Nilai Rata-rata 
1 Charm 751 8.34 
2 Laurier 728 8.09 
3 Kotex 607 6.74 
4 Softex 597 6.63 
5 Hers Protex 413 4.59 
6 Softnes  334 3.71 
7 Whisper  223 2.48 
8 Nina 198 2.20 
9 Sofie 195 2.17 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Pada analisis brand association pembalut “merek terkenal” pembalut 

merek charm mampu mengungguli laurier, dan softex. Keunggulan 

charm pada penelitian ini memang tidak memiliki selisih atau jarak 

yang terlalu jauh dengan laurier. Pembalut merek charm sudah  

mampu menciptakan sebuah merek yang dikenal oleh para konsumen. 

Seperti kita ketahui bahwa Laurier dan softex merupakan pemain lama 

dalam persaingan produk ini, akan tetapi charm mampu mengungguli 

kedua merek tersebut. Hal tersebut dikarenakan charm efektif didalam 

menggunakan sarana promosinya, yaitu dengan menggunakan 

Revalina S Temat sebagai selebriti endorser untuk meciptakan citra 

atau karakter yang sesuai dengan produknya yaitu aktif dan ceria. 

Selain itu untuk mengutakan brand imagenya charm juga melakukan 

berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial. Program periklanan 

dirancang untuk mengubah konsumen dari tidak tahu tentang suatu 
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merek menjadi tahu dan kemudian bersedia mencoba. Fandi Tjiptono 

(2008: 526) 

d. Brand Association merek pembalut “Harga Mahal” 

Berdasarkan dari hasil jawaban para responden dapat dilihat bahwa  

responden mengasosiasikan pembalut merek Laurier sebagai merek 

pembalut yang berharga mahal. Hal ini menempatkan pembalut merek 

Laurier pada posisi pertama dengan total nilai sebesar 711 dan rata-

rata nilai 7.90. Untuk hasil lebih lengkap dan jelasnya dapat dilihat 

dalam tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Brand Association merek pembalut “Harga Mahal” 

No Merek Total Nilai Nilai Rata-rata 
1 Laurier 711 7.90 
2 Charm 698 7.76 
3 Kotex 653 7.26 
4 Softex 558 6.20 
5 Hers Protex 463 5.14 
6 Softnes 330 3.67 
7 Nina 219 2.43 
8 Whisper 213 2.37 
9 Sofie 183 2.03 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Pada analisis brand association merek pembalut “harga mahal” 

pembalut merek Laurier berhasil menjadi merek pembalut yang 

diasosiasikan sebagai pembalut dengan harga mahal. Untuk melihat 

data atau fakta dilapangan mengenai harga dari pembalut wanita, 

berikut ini ditampilkan daftar harga pembalut di Chandra Super Store 

Tanjung Karang, yang dapat dilihat dalam tabel 4.10 
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Tabel 4.10 Harga Pembalut di Chandra Super store 

No Merek Pembalut Harga 10s 
1 Whisper (8s) 10500 
2 Kotex 9425 
3 Laurier 7925 
4 Charm 7700 
5 Sofie 7600 
6 Hers Protex 7455 
7 Nina 7200 
8 Softness 6825 
9 Softex (20s) 8425 

Sumber: Riset dilapangan, data diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa pembalut merek 

Whisper merupakan pembalut yang paling mahal dipasaran. Akan 

tetapi, pada penelitian ini pembalut whisper bukanlah pembalut yang 

diasosiasikan sebagai pembalut yang ber”Harga mahal”, hal tersebut 

dikarenakan pembalut merek Whisper hanya tersedia di Toko 

swalayan, toserba atau super market saja, sehingga para 

konsumen/responden kurang mengetahui informasi akan harga dari 

pembalut Whisper tersebut. 

Dalam penelitian ini responden mengasosiasikan merek pembalut 

yang berharga mahal berdasarkan pengetahuan para responden 

terhadap harga-harga dari setiap pembalut yang ada terutama terhadap 

merek pembalut-pembalut yang mereka gunakan. Selain itu penilaian 

juga berdasarkan pengalaman mereka untuk pemakaian (dalam hal ini 

yaitu terhadap pembelian) merek-merek pembalut tersebut. Pada 

penelitian ini pembalut merek Laurier dan Charm merupakan 

pembalut yang paling banyak dipilih (dibeli) untuk digunakan oleh 

konsumen, dengan demikian para responden mengetahui akan harga 
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dari merek pembalut tersebut, sehingga pembalut merek Laurier dan 

Charmlah yang paling besar atau paling banyak diasosiasikan sebagai 

pembalut harga mahal. 

Pembalut yang diasosiasikan sebagai pembalut berharga mahal, 

bukanlah suatu kerugian bagi produk itu sendiri. Pembalut wanita 

merupakan produk yang dinilai atau dikonsumsi oleh konsumen 

berdasarkan kualitasnya. Bahkan terkadang harga menjadi indikator 

penilaian terhadap kualitas produk. Pembalut merek Laurier 

merupakan salah satu produk yang berkualitas baik dan harga yang 

cukup mahal saat ini menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk 

pembalut wanita.  

Menurut Fandi Tjiptono (2008: 469) dalam dimensi strategi harga, 

harga mempengaruhi citra dan positioning. Dalam pemasaran produk 

yang mengutamakan citra kualitas, harga yang mahal dipersepsikan 

mencerminkan atau memiliki kualitas yang tinggi dan begitu juga 

sebaliknya. 

e. Brand Association merek pembalut “Mudah Didapat” 

Dalam penelitian ini responden mengasosiasikan merek pembalut 

yang mudah didapat berdasarkan dari pengetahuan responden akan 

keberadaan merek-merek pembalut dipasaran. Dengan kata lain 

penilaian responden dilakukan berdasarkan jangkauan distribusi yang 

dilakukan oleh produsen apakah distribusi dari produk pembalut yang 

ada menyentuh atau sampai ke tempat daerah mereka tinggal.  
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Berdasarkan petunjuk yang diberikan kepada responden dalam 

mengasosiasikan merek pembalut yang mudah didapat, dalam 

penelitian ini pembalut merek Laurier diasosiasikan sebagai pembalut 

yang mudah didapat di urutan pertama oleh responden dengan total 

nilai 749. Urutan kedua ditempati oleh pembalut merek Charm dengan 

total nilai 742. Untuk hasil lebih lengkap dan jelasnya dapat dilihat 

dalam tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Brand Association merek pembalut “Mudah Didapat” 

No Merek Total Nilai Nilai Rata-rata 
1 Laurier 749 8.32 
2 Charm 742 8.24 
3 Softex 602 6.69 
4 Kotex 580 6.44 
5 Hers Protex 413 4.59 
6 Softnes 310 3.44 
7 Whisper 234 2.60 
8 Nina 225 2.50 
9 Sofie 185 2.06 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Pada analisis brand association merek pembalut yang “mudah 

didapat” pembalut merek laurier berhasil menjadi pembalut yang 

diasosiasikan sebagai pembalut yang mudah didapat, hal itu 

dikarenakan saluran distribusi pembalut merek laurier yang mencapai 

hingga ke penjual pengecer. PT KAO Indonesia atau Laurier memiliki 

anak cabang diseluruh bagian di Indonesia bahkan untuk daerah 

Lampung sendiri mereka mendirikan perusahaan cabangnya, maka 

tidak heran jika Laurier diasosiasikan sebagai pembalut yang mudah 

didapat.  
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Asosiasi yang diberikan responden pada penelitian ini merupakan 

sebuah kekuatan yang dimiliki oleh laurier. untuk mendapatkan 

perhatian dari konsumen yang dalam hal ini yaitu produknya 

dikonsumsi oleh konsumen, sebuah produk paling tidak harus 

diketahui keberadaan akan produknya dulu dipasaran. hal itulah yang 

sudah dilakukan oleh laurier saat ini dimana saluran distribusi 

pembalut merek laurier sudah baik.  

Analisis terhadap asosiasi merek (brand association) dari 90 responden 

menunjukan bahwa pembalut merek Charm mempunyai kekuatan paling 

positif dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Dalam penelitian ini 

dari lima indikator penilaian brand association yang ditentukan,  pembalut 

merek charm berhasil mendapatkan tiga indikator tersebut. Pembalut merek 

charm diasosiasikan sebagai merek pembalut yang memiliki image produk 

yang baik, kemudian diasosiasikan sebagai pembalut yang dapat memenuhi 

kebutuhan responden, dan diasosiasikan sebagai pembalut yang memiliki 

merek terkenal. Untuk dua indikator lainnya direbut oleh pembalut merek 

Laurier, para responden mengasosiasikan pembalut merek Laurier sebagai 

pembalut yang memiliki harga mahal dan diasosiasikan sebagai pembalut 

yang mudah didapatkan. Untuk ringkasan nilai rata-rata brand association 

(asosiasi merek) dapat dilihat dalam tabel 4.12 
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Berdasarkan tabel 4.12 diketahui merek pembalut yang mendapatkan 

asosiasi merek yang paling besar dari para responden adalah pembalut 

merek charm. Asosiasi merek pembalut charm yang paling kuat atau unggul 

yang diasosiasikan oleh responden adalah sebagai pembalut yang memiliki 

merek terkenal, terbukti dengan mendapatkan total nilai sebesar 751 atau 

dengan rata-rata nilai 8.34. Suatu merek yang telah mendapatkan nilai 

asosiasi dari konsumen, akan memiliki posisi menonjol dalam persaingan 

apalagi bila didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat. Berbagai asosiasi 

merek yang muncul atau diciptakan apabila saling berhubungan dengan baik 

akan menciptakan suatu rangkaian yang disebut dengan brand image. 

Semakin banyak asosiasi merek yang saling berhubungan tercipta makan 

akan semakin kuat brand image yang dimiliki oleh merek tersebut.  

Tjiptono (2005: 40) berpendapat bahwa asosiasi merek adalah segala 

sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek.  

Kesan-kesan yang terkait merek akan semakin meningkat dengan semakin 

banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan 

suatu merek atau dengan seringnya penampakan merek tersebut dalam 

strategi komunikasinya. Karena pada umumnya asosiasi merek (terutama 

yang membentuk brand image-nya) menjadi pijakan konsumen dalam 

keputusan pembelian dan bisa membuat  konsumen loyal pada merek 

tersebut. Asosiasi-asosiasi merek yang didapatkan oleh charm dan laurier 

merupakan modal yang potensial untuk membangun kekuatan merek 

mereka. 
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3. Analisis Terhadap Kesan Kualitas (Perceived Quality) 

Kesan kualitas (perceived quality) mencerminkan persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa yang 

berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas berbeda dengan 

kepuasan. Seorang pelanggan bisa dipuaskan karena ia memiliki harapan 

rendah terhadap tingkat kinerja sebuah produk yang ia pakai. Kesan kualitas 

yang tinggi tidak identik dengan harapan-harapan yang rendah. Kesan 

kualitas merupakan perasaan yang tak tampak dan menyeluruh mengenai 

suatu merek. Akan tetapi, biasanya kesan kualitas didasarkan pada dimensi-

dimensi  yang termasuk dalam karakteristik produk tersebut dimana merek 

dikaitkan dengan hal-hal seperti keandalan dan kinerja sebuah produk. 

a. Kesan Kualitas Pembalut Yang Tidak Mudah Bocor 

Berdasarkan petunjuk yang diberikan kepada responden untuk 

mengetahui Kesan kualitas “merek pembalut yang tidak mudah 

bocor”. responden diberikan pertanyaan terbuka dan menjawabnya, 

berikut contohnya “Menurut anda, pembalut merek apakah yang 

dirasa produknya tidak mudah bocor?”. dari pertanyaan tersebut 

diketahui bahwa pembalut merek Charm memiliki kesan kualitas 

merek pembalut yang tidak mudah bocor. untuk lebih jelas dapat 

dilihat dalam tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Kesan Kualitas pembalut yang tidak mudah bocor 

No Merek Pembalut Frekuensi (orang) Persentase (%) 
1 Charm 42 47 % 
2 Laurier 37 41 % 
3 Kotex 7 8 % 
4 Softex 4 4 % 
5 Hers Protex - - 
6 Softness - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 

 Jumlah  90 100 % 
Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan hasil tabel 4.13 dapat terlihat bahwa pembalut merek 

charm dinyatakan oleh responden sebagai merek pembalut yang 

memiliki kesan kualitas pembalut yang tidak mudah bocor, yang 

dinyatakan oleh 42 responden atau 47 %. Pembalut merek Charm 

merupakan pembalut yang dikesankan oleh konsumen sebagai 

pembalut yang tidak mudah bocor. hal tersebut dikarenakan pembalut 

merek charm merupakan pembalut yang menggunakan teknologi yang 

baik. Pembalut Charm dengan menggunakan dua garis di dalam 

(sebagian besar pemain hanya satu garis) dan ukuran yang lebih lebar 

serta menggunakan Charm side gather yang menyebabkan mencegah 

kebocoran dari samping. Kualitas yang tidak dimiliki pembalut merek 

lain tersebut yang membawa charm sebagai pembalut yang dirasa 

memiliki kualitas tidah mudah bocor. 

b. Kesan kualitas pembalut yang tidak mudah berkerut 

Melalui petunjuk yang diberikan kepada responden, untuk mengetahui 

pembalut merek apakah yang dikesankan oleh responden sebagai 

pembalut yang tidak mudah berkerut, petanyaan berikut ini diajukan 
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kepada responden, yaitu “Menurut anda, pembalut merek apakah yang 

dirasa produknya tidak mudah berkerut.?” Berdasarkan pertanyaan 

tersebut diketahui bahwa pembalut merek charm merupakan pembalut 

yang memiliki kesan kualitas dimata responden sebagai merek 

pembalut yang tidak mudah berkerut. 

Tabel 4.14 Kesan kualitas pembalut yang tidak mudah berkerut 

No Merek Pembalut Frekuensi (orang) Persentase (%) 
1 Charm 41 46 % 
2 Laurier 39 43 % 
3 Kotex 6 7 % 
4 Softex 4 4 % 
5 Hers Protex - - 
6 Softness - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 

 Jumlah 90 100 % 
Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan hasil tabel 4.14 dapat terlihat bahwa pembalut merek 

charm dikesankan oleh responden sebagai merek pembalut yang 

memiliki kualitas produknya tidak mudah berkerut yang diasosiasikan 

oleh 41 responden atau 46 %. Begitu juga dengan asumsi konsumen 

yang menyatakan charm merupakan pembalut yang tidak mudah 

bocor, charm juga diasumsikan sebagai pembalut yang tidak mudah 

berkerut. Hal tersebut merupakan kesitemewaan yang dimiliki oleh 

charm. Sekali lagi teknologilah yang berpengaruh besar terhadap 

kualitas yang dimiliki oleh pembalut charm. Pembalut charm 

merupakan pembalut dengan permukaan kering dan berpori besar 

serta mempunyai teknologi yang mengikuti lekuk tebuh sehingga 

pembalut ini tidak mudah berkerut sesuai dengan apa yang 
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diasosiasikan oleh konsumen terhadap pembalut charm.  konsumen 

yang memakaipun dapat tetap nyaman dalam menggunakannya. 

c. Kesan kualitas pembalut yang nyaman digunakan 

Melalui petunjuk yang diberikan kepada responden, untuk mengetahui 

pembalut merek apakah yang dikesankan oleh responden sebagai 

pembalut yang nyaman digunakan, petanyaan berikut ini diajukan 

kepada responden, yaitu “Menurut anda, pembalut merek apakah yang 

dirasa produknya nyaman digunakan.?” Berdasarkan pertanyaan 

tersebut diketahui bahwa pembalut merek charm merupakan pembalut 

yang memiliki kesan kualitas sebagai merek pembalut yang nyaman 

digunakan oleh responden. terilhat dalam tabel 4.15 

Tabel 4.14 Kesan kualitas pembalut yang nyaman digunakan 

No Merek Pembalut Frekuensi (orang) Persentase (%) 
1 Charm 44 49 % 
2 Laurier 38 42 % 
3 Kotex 5 6 % 
4 Softex 3 3 % 
5 Hers Protex - - 
6 Softness - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 

 Jumlah  90 100 % 
Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan hasil tabel 4.15, dapat diketahui bahwa pembalut charm 

dikesankan oleh responden sebanyak 44 orang atau 49% sebagai 

merek pembalut yang nyaman untuk digunakan. Pembalut Charm 

merupakan pembalut yang dirasa memiliki kualitas sebagai pembalut 

yang nyaman digunakan. Hal tersebut dikarenakan karena bentuknya 
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yang tipis, permukaan tetap kering, tidak mudah bergeser. Selain itu 

pembalut Charm dengan menggunakan dua garis di dalam (sebagian 

besar pemain hanya satu garis) dan ukuran yang lebih lebar serta 

menggunakan Charm side gather yang menyebabkan mencegah 

kebocoran dari samping. Berdasarkan kualitas dan klasifikasi produk 

seperti itulah pembalut merek charm mampu diasosiasikan oleh 

konsumen sebagai pembalut yang memiliki kualitas dan nyaman 

untuk digunakan. 

d. Kesan kualitas pembalut yang tidak memiliki cacat (pada saat 

pembelian) 

Melalui petunjuk yang diberikan kepada responden, untuk mengetahui 

pembalut merek apakah yang dikesankan oleh responden sebagai 

pembalut yang tidak memiliki cacat (pada saat pembelian), petanyaan 

berikut ini diajukan kepada responden, yaitu “Menurut anda, pembalut 

merek apakah yang dirasa produknya tidak memiliki cacat (pada saat 

pembelian).?” Berdasarkan pertanyaan tersebut diketahui bahwa 

pembalut merek charm merupakan pembalut yang memiliki kesan 

kualitas dimata responden sebagai merek pembalut yang tidak 

memiliki cacat (pada saat pembelian). 
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Tabel 4.16 Kesan kualitas pembalut yang tidak memiliki cacat 

No Merek Pembalut Frekuensi (orang) Persentase (%) 
1 Charm 47 53 % 
2 Laurier 37 41 % 
3 Kotex 4 4 % 
4 Softex 2 2 % 
5 Hers Protex - - 
6 Softness - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 

 Jumlah  90 100 % 
Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan hasil tabel 4.16, dapat diketahui bahwa pembalut merek 

charm dikesankan oleh responden sebanyak 47 orang atau 53% 

sebagai merek pembalut yang tidak memiliki cacat, terutama pada saat 

pembelian. Kesan kualitas pembalut yang produknya dirasa tidak 

memiliki cacat dimiliki oleh pembalut Charm. Hal tersebut 

dikarenakan pembalut charm selalu detail dalam melakukan 

pengecekan terhadap kualitas maupun kesiapan produknya sebelum 

produk-produknya tersebut dilempar atau didistribusikan ke pasaran, 

dan semua itu dilakukan untuk menjaga kualitas produk itu sendiri.  

e. Kesan kualitas pembalut yang kualitas produknya konsisten 

Melalui petunjuk yang diberikan kepada responden, untuk mengetahui 

pembalut merek apakah yang dikesankan oleh responden sebagai 

pembalut yang kualitas produknya konsisten, petanyaan berikut ini 

diajukan kepada responden, yaitu “Menurut anda, pembalut merek 

apakah yang dirasa produknya memiliki kualitas produk yang 

konsisten.?”. Berdasarkan pertanyaan tersebut diketahui bahwa 
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pembalut merek charm merupakan pembalut yang memiliki kesan 

kualitas dimata responden sebagai merek pembalut yang memiliki 

kualitas produk yang konsisten.  

Tabel 4.17 Kesan kualitas pembalut yang kualitas produknya 
konsisten 

No Merek Pembalut Frekuensi (orang) Persentase (%) 
1 Charm 46 52 % 
2 Laurier 40 44 % 
3 Kotex 3 3 % 
4 Softex 1 1 % 
5 Hers Protex - - 
6 Softness - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 

 Jumlah  90 100 % 
Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan hasil tabel 4.17, dapat diketahui bahwa pembalut merek 

charm dikesankan oleh responden sebanyak 46 orang atau 52% 

sebagai merek pembalut yang memiliki kualitas produk yang 

konsisten. Pembalut charm merupakan salah satu pembalut yang 

memiliki kualitas produk terbaik. Hal tersebut merupakan salah tujuan 

dari PT Uni Charm Indonesia dimana setiap produk yang mereka 

hasilkan haruslah memiliki kualitas baik dan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen. Terbukti dengan berkembangnya bagian 

R&D dari perusahaan Charm dari jepang itu, saat ini memiliki 

beberapa pabrik khusus untuk daerah asia tenggara seperti di Thailand 

dan Indonesia. Bagian R&D perusahaan merupakan bagian yang 

paling penting dalam penentuan kualitas dan teknologi yang 

digunakan atau dipakai oleh sebuah produk. Pembalut Cham 



83 
 

merupakan salah satu perusahaan yang memperhatikan bagian 

R&Dnya, hal tersebut dapat dilihat dari PT. Uni Charm yang memilih 

mendirikan bagian R&D di Indonesia, sedngkan kita ketahui bahwa 

Uni Charm merupakan perusahaan yang berasal dari jepang. Jadi 

didalam menciptakan produknya charm dalam hal ini selalu berusaha 

untuk konsisten menjaga kualitas produk yang baik, karena dengan 

berkembang dan konsisten maka tujuan dari charm untuk menguasai 

pasar pembalut dapat tercapai. 

Pada analisis kesan kualitas, pembalut merek charm berhasil mendapatkan 

perhatian dari konsumen akan kesan kualitasnya. Pembalut merek charm 

dinyatakan oleh responden sebagai pembalut yang memiliki kesan kualitas 

sebagai pembalut yang tidak mudah bocor, tidak mudah berkerut, nyaman 

digunakan, tidak memiliki cacat (terutama pada saat pembelian), dan 

sebagai pembalut yang memiliki kualitas produk yang konsisten, 

keseluruhan hal tersebut hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Ringkasan Nilai Persentase Kesam Kualitas 

 
Kesan 

Kualitas 

Charm Laurier Kotex Softex Hers 
Protex 

Softness Whisper Nina Sofie 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 
Tidak 
mudah 
bocor 

42 47 37 41 7 8 4 4 - - - - - - - - - - 

Tidak 
mudah 
berkerut 

41 46 39 43 6 7 4 4 - - - - - - - - - - 

Nyaman 
digunakan 44 49 38 42 5 6 3 3 - - - - - - - - - - 

Tidak 
memiliki 
cacat 

47 53 37 41 4 4 2 2 - - - - - - - - - - 

Kualitas 
produk 
konsisten 

46 52 40 44 3 3 1 1 - - - - - - - - - - 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 
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Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa pada analisis kesan kualitas 

(perceived quality) pembalut merek Charm merupakan pembalut yang 

menjadi the best of perceived quality, artinya pembalut merek charm dinilai 

paling mampu memberikan produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh konsumennya. Kesan nilai kualitas pembalut charm yang paling kuat 

atau tinggi adalah kesan kualitas pembalut yang tidak memiliki cacat, 

terutama pada saat awal pembelian, hal tersebut terbukti dengan besarnya 

nilai persentase untuk kesan kesan kualitas tersebut yakni dengan persentase 

sebesar 53%. 

Ketika sebuah produk telah mencapai the best of perceived quality, maka 

produk tersebut dinilai oleh konsumen sudah mampu memberikan kualitas 

yang baik, maka dengan secara otomatis maka produk-produk yang 

dihasilkan oleh charm akan menjadi pilihan utama produk yang akan 

dikonsumsi oleh konsumen. Karena produk pembalut merupakan produk 

yang berorientasi pada kualitas, jika dirasa produk tersebut berkualitas maka 

produk akan tersebut akan menjadi pilihan pertama yang akan digunakan 

oleh konsumen. 

 
4. Analisis Terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Dalam penelitian ini pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui loyalitas 

para responden adalah: “Pembalut merek apa yang anda gunakan saat ini ?“, 

dan untuk memfilter atau mengetahui loyalitas respoden terhadap 

penggunaan merek tersebut dimunculkan pertanyaan alasan mengapa 

menggunakan merek tersebut. Hasilnya dapat dilihat bahwa dari 90 
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responden sebanyak 43 orang atau sebesar 48% responden memilih 

menggunakan pembalut merek charm.  Kemudian pada peringkat kedua 

yaitu pembalut merek laurier digunakan sebanyak 37 orang atau sebesar 

41% responden. Dan berikut ini adalah hasil jawaban dari para responden 

yang dapat dilihal dalam tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Loyalitas merek pembalut 

No. Merek Frekuensi Presentase 
1 Charm 43 48% 
2 Laurier 37 41% 
3 Kotex 6 7% 
4 Softex 4 4% 
5 Hers Protex - - 
6  Softnes - - 
7 Whisper - - 
8 Nina - - 
9 Sofie - - 
 Jumlah 90 100% 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan data tabel 4.19, dapat diketahui bahwa pembalut charm 

merupakan pembalut yang paling banyak digunakan oleh konsumen. 

Berdasarkan sumber data Top Of Brand terbaru oktober 2011, pembalut 

charm merupakan pembalut yang memimpin pasar dengan persentase 

sebesar 41,1% menungguli pembalut Laurier yang berada pada peringkat 

kedua dengan persentase sebesar 36,7% (sumber:www.topbrandaward.com) 

Berdasarkan data tersebut pembalut charm merupakan pembalut yang sudah 

menjadi market leader. Semakin banyak konsumen yang menggunakan 

pembalut charm maka akan semakin besar juga kemungkinan konsumen 

yang menjadi loyal untuk menggunakan merek charm. Dengan kualitas dan 

http://www.topbrandaward.com/
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teknologi yang digunakan bukan tidak mungkin pengguna pembalut charm 

akan bertambah lebih banyak lagi. 

Untuk memfilter responden yang menunjukan loyalitasnya, maka peneliti 

menanyakan alasan penggunaan merek pembalut tersebut. Berdasarkan 

pertanyaan yang diajukan kepada responden “apakah alasan mereka 

menggunakan pembalut merek charm”, ditemukan beberapa alasan 

responden menggunakan merek tersebut. Jumlah dari 43 responden yang 

menyatakan menggunakan pembalut merek charm (tabel 4.20), ditemukan 

sebanyak 22 responden menyatakan bahwa alasan mereka menggunakan 

pembalut merek charm karena mereka sudah merasa nyaman menggunakan 

produk pembalut merek tersebut. Kemudian 12 responden menyatakan 

karena kualitasnya baik dan terjamin, dan sebanyak 4 responden memilih 

menggunakan merek charm dikarenakan harganya murah terjangkau. 

Sisanya 3 responden menyatakan karena merek tersebut yang sedang ada 

produknya ditempat mereka membeli saat itu, dan 2 responden menyatakan 

karena sedang ingin mencoba-coba produk yang ada. 

Sedangkan untuk pembalut merek laurier, dari 37 jumlah responden yang 

menggunakan pembalut merek laurier sebanyak 17 responden menyatakan 

menggunakan karena mereka sudah merasa nyaman menggunakan merek 

laurier, 11 responden beralasan karena kualitas merek laurier bagus, dan 3 

responden memilih laurier karena harganya murah dan terjangkau. Sisanya 6 

responden beralasan karena sedang ingin mencoba-coba menggunakan 

produk lain yang biasa mereka gunakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

dalam tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 Alasan responden 

no Alasan responden merek 
Laurier Charm Kotex Softex 

1 Merasa nyaman menggunakannya 17 22 1 1 
2 Kualitas akan produknya bagus 11 12 - - 
3 Harganya murah terjangkau 3 4 3 2 
4 Yang tersedia ditempat membeli saat itu - 3 - - 
5 Mencoba produk lain 6 2 2 1 
 jumlah 37 43 6 4 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2011 

Berdasarkan pemaparan data-data tabel 4.20 yang bisa disimpulkan adalah 

pembalut merek charm, laurier, kotex dan Softex sudah meiliki konsumen 

yang loyal, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa alasan yang 

dikemukakan oleh para responden. Alasan-alasan yang dapat terlihat 

sebagai bentuk loyalitas responden yaitu kepercayaan responden akan 

produk yang mereka gunakan nayaman untuk digunakan, kemudian alasan 

menggunakan produknya karena kualitas produk yang mereka gunakan 

memiliki kualitas yang baik. Para responden mengungkapkan alasan-alasan 

diatas berdasakan pengalaman-pengalaman yang dialami responden 

terhadap penggunaan produk-produk tersebut. Jika demikian maka dapat 

dikatakan bahwa pembalut merek Charm memiliki konsumen yang loyal 

sebanyak 34 orang, kemudian laurier 29 orang, Softex 1 orang dan begitu 

juga kotex 1 orang konsumen. Oleh karena itu ada baiknya charm, laurier, 

softex dan kotex harus menjaga konsistensi dan mampu meningkatkan 

kualitas produk mereka agar konsumen yang telah mereka dapatkan akan 

tetap loyal terhadap merek-merek tersebut. 

Namun yang perlu diperhatikan bagi produk-produk pembalut tersebut 

adalah adanya respoden atau konsumen yang menyatakan alasannya karena 

ingin mencoba produk lainnya, kemudian menggunakannya karena ketika 
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membelinya di toko atau warung, responden tidak menemukan produk yang 

diinginkannya, dan menggunakan karena harganya terjangkau. Para 

responden atau konsumen yang berlasan seperti itu pada umumnya belum 

memiliki loyalitas terhadap produk yang mereka gunakan, pemilihan 

penggunaan produk mereka masih bisa goyah dan diombang-ambingkan 

terhadap produk pembalut yang ada saat ini, misalnya saja konsumen atau 

responden yang menyatakan menggunakan berdasarkan harganya yang 

murah dan terjangkau, apabila ketika muncul produk yang menawarkan 

harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang mereka gunakan 

saat ini, maka besar kemungkinan konsumen tersebut akan beralih 

menggunakan atau minimal mencoba produk lain tersebut.  

Begitu juga halnya dengan konsumen atau responden yang beralasan karena 

ingin mencoba menggunakan produk pembalut lainnya. Sudah dapat 

dipastikan bahwa responden atau konsumen tersebut bukan merupakan 

konsumen yang loyal terhadap satu merek saja. Berdasarkan tabel 4.20 

dapat dilihat bahwa terdapat 26 responden atau konsumen yang masih bisa 

diperebutkan untuk menjadi pangsa pasar produk pembalut yang ada. 

Apabila dilihat berdasarkan alasan mereka menggunakan sebuah produk 

pembalut, maka dapat dikatakan bahwa mereka bukanlah konsumen yang 

loyal. Oleh karena itu merek-merek pembalut yang ada saat ini masih bisa 

memperebutkan perhatian dari konsumen tersebut agar mereka mau 

menggunakan produk pembalut mereknya dan menjadikannya konsumen 

yang loyal terhadap mereknya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 90 orang mahasiswi 

FISIP Universitas Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada elemen Kesadaran merek (brand awareness), pembalut merek 

Charm merupakan pembalut yang paling diingat oleh para responden dan 

menempatkannya pada posisi Top Of Mind (puncak pikiran). Posisi Top 

Of mind (puncak pikiran) merupakan tempat tertinggi dalam kesadaran 

konsumen akan sebuah merek. Peran kesadaran merek dalam 

membangun ekuitas merek tergantung pada tingkatan akan pencapaian 

kesadaran di benak konsumen, apakah pada top of mind (puncak pikiran), 

brand recall (pengingatan kembali merek), dan brand recognition 

(pengenalan merek). 

 
2. Pada elemen Asosiasi merek (brand association) pembalut merek charm 

dan laurier memiliki asosiasi merek yang positif. Hal ini berarti atribut 

yang diberikan responden kepada suatu merek dinilai sangat baik, 

dampaknya adalah semakin positif dan kuat image yang terbangun pada 

merek tersebut. Pembalut merek Charm pada asosiasi merek, diasosiasikan 

oleh responden sebagai merek yang memiliki image yang baik, dapat 

memenuhi kebutuhan, dan sebagai pembalut merek terkenal. Sedangkan 
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pembalut merek laurier diasosiasikan oleh responden sebagai pembalut 

yang berharga mahal dan pembalut yang mudah didapat. Asosiasi-asoiasi 

yang didapat oleh kedua merek pembalut tersebut (terutama yang 

membentuk brand image-nya) merupakan kekuatan yang positif, karena 

asosiasi merek dapat menjadi pijakan konsumen dalam keputusan 

pembelian dan bisa membuat konsumen loyal pada merek tersebut.  

 
3. Pada elemen Kesan kualitas (perceived quality) pembalut merek Charm 

merupakan pembalut yang menjadi the best of perceived quality, artinya 

pembalut merek charm dinilai paling mampu memberikan produk yang 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumennya. Pada analisis 

kesan kualitas, pembalut merek charm berhasil mendapatkan perhatian 

dari konsumen akan kesan kualitasnya. Pembalut merek charm dinyatakan 

oleh responden sebagai pembalut yang memiliki kesan kualitas sebagai 

pembalut yang tidak mudah bocor, tidak mudah berkerut, nyaman 

digunakan, tidak memiliki cacat (terutama pada saat pembelian), dan 

sebagai pembalut yang memiliki kualitas produk yang konsisten. 

 
4. Pada elemen Loyalitas merek (brand Loyalty). Loyalitas merek 

didefinisikan secara operasional kedalam keputusan responden dalam 

pemilihan atau pembelian suatu merek pembalut. Berdasarkan definisi 

tersebut pembalut merek charm merupakan merek pembalut yang banyak 

digunakan oleh responden. 

 
5. Pembalut merek charm mencapai tingkat Brand Equity (Ekuitas merek) 

terbaik pada produk pembalut. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa 
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percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas 

dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi 

dengan berbagai karakteristik merek. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka 

saran yang dapat diberikan adalah: 

Secara Teoritis: 

Hasil penelitian tentang brand equity produk pembalut wanita ini dapat 

dijadikan rujukan atau pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

Secara Praktis: 

1. Pada elemen Kesadaran merek (brand awareness) masing-masing merek 

pembalut, terutama pembalut-pembalut yang belum berada pada tingkat 

top of mind (puncak pikiran) sebaiknya melakukan penguatan pada 

elemen-elemen identitas merek (brand identity) yang masih sangat lemah 

penerimaanya oleh responden. Untuk pembalut charm yang sudah berada 

pada posisi top of mind (puncak pikiran) sebaiknya terus meningkatkan 

penguatan identitas mereknya kepada konsumen agar eksistensi 

produknya dapat tetap terjaga. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh semua 

produk pembalut yaitu dengan melakukan periklanan yang efektif dan 

menyentuh ke dalam benak konsumen. 
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2. Bagi semua merek pembalut perlu mengamati secara terus menerus 

posisi brand equity, termasuk elemen-elemennya dan melakukan 

komunikasi atau promosi yang spesifik, terutama pada elemen dimana 

identitas merek dan posisi merek mereka tidak digambarkan dalam brand 

image yang diterima konsumen 

 
3. Melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu memperkenalkan produk-

produk pembalutnya kepada konsumen seperti melakukan bauran 

promosi, memperbaiki saluran distribusi, dan harus melakukan untuk 

jangka panjang guna memperkuat ekuitas merek masing-masing merek 

pembalut tersebut. 

 
4. Dari hasil penelitian charm merupakan pembalut yang mencapai tingkat 

ekuitas merek, oleh karena itu hal yang terpenting bagi charm adalah 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 

Sehingga diharapkan charm mampu mempertahankan posisinya sebagai 

pembalut yang memiliki ekuitas merek terbaik. 
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ilmiah/akademis. 
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ini. Atas perhatian, waktu, serta kerjasama saudari saya sampaikan terimakasih.  

Bandar Lampung,             2011 

 

Taat Sutriono 
NPM. 0616051051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 
1. Ikutilah petunjuk dimasing-masing pertanyaan 
2. Isilah jawaban dengan sebenar-benarnya 
3. Mohon tidak ada pertanyaan yang terlewat 

 
Profil Responden 
Nama 
(boleh tidak diisi)  : 
Hobi   : 
Usia   : 
Alamat    

- Kota asal  : 
- Kota sekarang : 

 

A. Kategori Kesadaran Merek 
1. Tuliskan satu merek pembalut yang paling anda ingat .................................  

2. Sebutkan merek-merek pembalut lainnya selain merek yang anda sebutkan pada pertanyaan no.1 

1. ...............................    

2. ...............................    

3. ...............................    

4. ............................ 

5. ............................ 

6. ............................ 

7. ............................ 

3. Berikan tanda chek list (√) pada kotak yang disediakan, berdasarkan pengetahuan anda pada merek-merek pembalut 

dibawah ini. apabila ada merek yang anda kenal diberi tanda (√). 

Whisper    Sofie 

Kotex     Softex 

Nina    Charm  

Softness    Hers Protex 

Laurier  
B. Kategori Asosiasi merek (Brand Association) 

Berikan nomor urut (1 sampai 9) pada kotak yang disediakan, akan setiap pernyataan dibawah ini yang paling sesuai dengan 

persepsi atau pendapat anda. Keterangan: nilai tertinggi adalah urutan 1, dan nilai terendah adalah urutan 9. 

1. Merek Pembalut wanita yang memiliki image produk yang baik  

 Laurier     Softness 

 Charm     Nina 

Softex    Whisper  

Hers protex   Sofie  

Kotex  

2. Merek Pembalut wanita yang anda suka karena produk ini dapat memenuhi kebutuhan anda 

 Laurier     Softness 

Charm     Nina 

Softex    Whisper  

Hers protex   Sofie  

Kotex  



3. Merek Pembalut wanita yang memiliki merek yang terkenal 

a.  Laurier     Softness 

b.  Charm     Nina 

c. Softex    Whisper  

d. Hers protex   Sofie  

e. Kotex  

4. Merek Pembalut wanita yang harganya mahal  

a.  Laurier     Softness 

b.  Charm     Nina 

c. Softex    Whisper  

d. Hers protex   Sofie  

e. Kotex  

5. Merek Pembalut wanita yang produknya mudah didapatkan 

a.  Laurier     Softness 

Charm     Nina 

b. Softex    Whisper  

c. Hers protex   Sofie  

d. Kotex  

 

C. Kategori Kesan Kualitas (Perceived Quality) 
1. Menurut anda pembalut merek apakah yang dirasa produknya tidak mudah bocor? 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Menurut anda pembalut merek apakah yang dirasa produknya tidak mudah berkerut? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Menurut anda, pembalut merek apakah yang nyaman digunakan? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. Menurut anda, pembalut merek apakah yang dirasa produknya tidak memiliki cacat (pada saat pembelian) 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....... 

5. Menurut anda, pembalut merek apakah yang dirasa produknya memiliki kualitas produk yang konsisten? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

D. Kategori Loyalitas merek (Brand Loyalty) 

1. Pembalut merek apa yang anda gunakan saat ini  ..................................... 
Sebutkan alasan menggunakan merek tersebut..! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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