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ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF PERSONAL BRAND FORM OF CORPORATE
BRAND USE EPIC MODEL

(Study at Brand Yussy Akmal in Bandar Lampung)

By

Mahpudin

Brand is one of the factors which determine consumer decisions and is one
indicator of the quality of a product. The use of personal brand as a corporate
brand is one of the strategies to create effective brand. This research is
designated to determine the process of establishing a personal brand as a
corporate brand Yussy Akmal Bread and Cake, and to determine the level of
effectiveness of brand Yussy Akmal using the EPIC model on consumers Yussy
Akmal in Bandar Lampung.

This research uses questionnaire as the main data source which consists of three
parts, respondent demographic profile, brand awareness and respondents
statements regarding EPIC dimensions comprise of empathy, persuasion, impact
and comunication. The research sample were taken by purposive sampling. Data
analysis used quantitative analysis that test reliability, validity and analysis of
simple tabulation.

The results showed that the formation of Yussy Akmal personal brand as a
corporate brand has been established since the founding of the Yussy Akmal
Bread and Cake firm. Analysis methods of EPIC model to the brand Yussy Akmal
resulted in a score of 4.19 for the dimension of empathy, a score of 3.88 for the
dimension of persuasion, a score of 3.41 for the dimensions of impact and 3.84 to
comunication dimension so that the four dimensions, declared effective on Yussy
Akmal brand. The average EPIC rate is 3.83, it indicates that the overall brand
Yussy Akmal considered effective in shaping the corporate brand.

Keywords: Effectiveness of Brand, EPIC Model, Yussy Akmal
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Merek merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan konsumen dan
merupakan salah satu indikator kualitas terhadap suatu produk. Penggunaan
merek personal sebagai merek korporat adalah salah satu strategi untuk
menciptakan merek yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
pembentukan merek personal sebagai merek korporat Yussy Akmal Bread and
Cake dan untuk mengetahui tingkat efektivitas merek Yussy Akmal dengan
menggunakan metode EPIC Model pada konsumen Yussy Akmal di Kota Bandar
Lampung.

Penelitian ini mengambil populasi dan sampel pada konsumen Yussy Akmal
bread and cake di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian adalah deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif
dengan alat pengumpulan data utama berupa kuesioner. Lembar kuesioner terbagi
menjadi tiga bagian yaitu profil demografi responden, brand awareness dan
pernyataan-pernyataan responden mengenai dimensi-dimensi EPIC yang meliputi
dimensi empathy, persuasion, impact dan comunication. Sampel penelitian ini
diambil secara purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah
analisis kuantitatif yaitu uji reliabilitas, uji validitas dan analisis tabulasi
sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan merek personal Yussy Akmal
sebagai merek korporat sudah dibentuk sejak berdirinya PO. Yussy Akmal Bread
and Cake. Analisis metode EPIC Model terhadap merek Yussy Akmal
menghasilkan skor 4,19 untuk dimensi empathy, skor 3,88 untuk dimensi
persuasion, skor 3,41 untuk dimensi impact dan 3,84 untuk dimensi comunication
sehingga keempat dimensi tersebut dinyatakan efektif terhadap merek Yussy
Akmal. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai EPIC rate 3,83, hal ini
menunjukkan bahwa secara keseluruhan merek Yussy Akmal dinilai efektif dalam
membentuk merek korporat.

Kata kunci: Efektivitas Merek, EPIC Model, Yussy Akmal
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad ke 21, masyarakat ekonomi bergerak menuju globalisasi yang

merupakan sebuah proses dimana konsumen, perusahaan, pemerintah tidak lagi

dibatasi oleh batasan negara (Price, Arnold & Zinhkan, 2004). Globalisasi

merupakan perubahan yang paling besar dalam ekonomi dunia, karena globalisasi

memunculkan pasar global dan para pesaing global, yang menggantikan para

pesaing lokal (Kotler, 1997). Seiring dengan peristiwa tersebut maka persaingan

menjadi semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu melakukan berbagai

upaya guna mendapatkan perhatian dari konsumen, serta mampu meraih pangsa

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

pekerjaan yang mudah karena situasi pasar yang sulit diprediksi. Oleh karena itu

perusahaan harus mampu memilih strategi pemasaran yang tepat dalam memasuki

persaingan tersebut.

Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan

membentuk identitas perusahaan atau produk. Pembentukan dilakukan dengan

maksud agar produk memiliki perbedaan dengan produk pesaing. Produk

merupakan salah satu bentuk output yang dihasilkan oleh perusahaan.
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Untuk membentuk sebuah identitas produk salah satunya dapat dilakukan dengan

menetapkan sebuah merek terhadap produk. Merek mampu 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. Tjiptono (2011), menyatakan bahwa di masa mendatang, pertarungan

pemasaran akan menjadi pertarungan antar merek, perusahaan-perusahaan

berusaha untuk membangun merek global (global brands) dan berupaya mencari

pasar potensial di seluruh penjuru dunia.

Merek merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan konsumen dan

merupakan salah satu indikator kualitas sekaligus indikator evaluasi terhadap

suatu produk. Menurut Zhivago (2007) dalam Hidayat (2012) brand atau merek

tidak hanya berupa suatu ikon, slogan atau pernyataan melainkan sebuah janji

yang harus ditepati. Janji yang diselipkan dalam brand ialah kualitas, kepuasan

pelanggan dan hubungan baik dengan pelanggan. Kevin Roberts, CEO (Chief

Executive Officer) dari biro iklan Saatchi & Saatchi worldwide menegaskan

“membuat brand haruslah mampu menciptakan suatu nama yang tak tergantikan,

dan itu bisa dilakukan dengan pendekatan emosional, misteri (rasa penasaran),

sensualitas, dan kedekatan (keintiman).” (Majalah marketing, edisi 3 januari

2011).

Identitas brand tentunya harus memiliki nilai benefit di dalam memberikan

sebuah persepsi tertentu yang umumnya bersifat positif. Kekuatan branding

dipandang berpengaruh terhadap suksesnya membangun brand awareness dan

meningkatkan penjualan (Susanto & Wijanarko, 2004).
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Pembentukan branding kini tidak hanya sebatas pada product branding namun

juga membentuk branding pada manusia. Identitas dan citra seseorang dapat

dibentuk sesuai dengan keinginan orang tersebut.

Memiliki identitas diri dan pencitraan berarti berusaha untuk memposisikan diri

dan membuat diri diingat orang lain sesuai dengan ciri khas. Pada manusia, brand

yang melekat dalam dirinya disebut dengan personal brand. Seperti branding

suatu produk, personal brand bertujuan untuk membangun asosiasi dan harapan

target audience terhadap diri seseorang (Handoko, 2012). Dwiarko dalam artikel

di kompasiana.com (2011) menjelaskan bahwa personal brand mampu

memperlihatkan keistimewaan dan keunggulan seseorang dalam bidang tertentu.

Personal brand adalah cerminan dari kemampuan, keunggulan, reputasi

seseorang.

Menurut Royan, (2005) dalam Tristantia (2012)
“Personal brand yang kuat bila dihubungkan dengan suatu produk maupun suatu
situasi, maka dapat membentuk suatu brand personality ataupun corporate
personality brand. Hal ini merupakan sebuah usaha perusahaan dalam
memperluas corporate brand equity untuk menciptakan pengakuan atas merek
produk (brand recognition). Corporate brand yang dibangun berdasarkan
individu tersebut sebagai endorser. Endorser adalah orang yang terlibat dalam
komunikasi penyampaian pesan pemasaran sebuah produk, dapat secara langsung
maupun secara tidak langsung. Disadari atau tidak, pesan yang disampaikan oleh
sumber yang menarik akan mendapat perhatian yang besar dan mudah diingat”.

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.
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Fenomena tersebut dapat dilihat dari kondisi persaingan saat ini yang terjadi pada

produk fast food (makanan cepat saji) seperti kue dan roti di Kota Bandar

Lampung. Beberapa perusahaan kue dan roti dengan merek global seperti Dunkin

Donuts, McDonal, Holland Bakerry, JCO, Moko Donuts, Italia breads and cake

dan lainnya bermunculan di Kota Bandar Lampung, namun demikian beberapa

perusahaan sejenis bertahan dengan merek lokal dalam upaya menarik konsumen

seperti Yussy Akmal, Shereen cake and breads, Yunnatan toko, Jasslyin K. cakes,

rose bread, roti boy dan perusahaan lokal lainnya. Persainganpun tidak dapat

dihindari antara perusahaan kue dan roti dengan merek global dan perusahaan kue

dan roti dengan merek lokal dalam memperebutkan pangsa pasar.

Yussy Akmal bread and Cakes adalah salah satu usaha makanan cepat saji di

Kota Bandar Lampung yang terus berupaya membangun kepercayaan konsumen

melalui brand equity yang dimilikinya. Personal brand Yussy Asifaurini Akmal

sudah dibentuk sejak awal berdirinya perusahaan Yussy Akmal Bread and Cakes

pada tahun 2010 yang menyediakan berbagai macam kue dan roti khas lampung.

Tidak heran bila Yussy Akmal kerap diidentikkan dengan oleh-oleh lampung dan

kemampuannya dalam kuliner tidak diragukan lagi. Personal brand Yussy Akmal

yang dijadikan sebagai corporate brand telah mendapatkan tempat dihati

konsumen. Hal ini berdasarkan ungkapan dari 30 responden yang 90%

mengetahui tentang Yussy Akmal, angka tersebut menandakan bahwa Yussy

Akmal telah memiliki suatu kepercayaan dari konsumen.
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Setiap merek, baik merek personal (personal brand) maupun merek perusahaan

(corporate brand) memiliki sebuah kepribadian atau karakter yang membuatnya

berbeda dari yang lain, setiap merek memiliki karakter unik yang telah diciptakan

secara kreatif oleh pemasar, dan itulah yang menjadi alasan konsumen untuk

memilih merek tersebut. Ada sebagian masyarakat yang mengetahui Yussy Akmal

tetapi tidak tahu bentuk atau jenis produk yang dijual berupa kue dan roti. Untuk

itu, peneliti ingin meneliti seberapa efektifkah ekuitas merek personal Yussy

Akmal yang dijadikan sebagai merek perusahaan Yussy Akmal Bread and Cakes.

Penelitian untuk mengetahui efektivitas erek yussy akmal dilakukan pada

konsumen yussy akmal yang ada di Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian

ini mengambil judul: “Efektivitas Merek Personal dalam Membentuk Merek

Korporat Menggunakan Epic Model (Studi pada Merek Yussy Akmal Bread

and Cake di Kota Bandar Lampung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengajukan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan merek personal Yussy Asifaurini Akmal

sebagai merek korporat Yussy Akmal Bread and Cake?

2. Seberapa efektifkah merek Yussy Akmal jika dianalisa menggunakan EPIC

Model?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembentukan merek personal Yussy Asifaurini

Akmal sebagai merek korporat Yussy Akmal bread and cake.

2. Untuk mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas merek Yussy Akmal di

Bandar Lampung dengan menggunakan Epic Model.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan

khususnya ilmu pemasaran berupa temuan empiris, mengenai merek. Hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan

sebagai literatur penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Penulis berharap bisa mengetahui tingkat efektifitas merek Yussy Akmal

menurut konsumen Yussy Akmal di Kota Bandar Lampung dengan

menggunakan Epic Model. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan

gambaran atau data tentang ekuitas merek yang dimiliki Yussy Akmal sebagai

bahan evaluasi merek Yussy Akmal Bread and Cake.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek (Brand)

Merek (brand) merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. Merek

dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk baik itu produk yang berupa barang

maupun jasa. Sebagai contoh: Apabila terdapat 2 (dua) botol air mineral yang diisi

dengan jenis air mineral yang sama baik dalam hal kualitas maupun kuantitas,

maka air mineral yang diberi merek akan lebih dianggap bernilai, lebih bagus dan

lebih berkualitas dibandingkan dengan air mineral yang tidak diberi merek.

(http://odbrand.com/2011/10/08/pentingnya-brand-merek-bagi-perusahaan/,

diakses pada 18 februari 2016)

1. Pengertian Merek

Menurut Kotler dan Keller (2009), merek adalah nama, istilah, lambang atau

dsain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau

jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka

dari pesaing. Sedangkan menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1

merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
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Menurut Alma (2007) memberikan definisi bahwa merek adalah suatu tanda atau

simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat

berupa kata-kata, gambar atau kombinasi dari keduanya.

Berdasarkan definisi di atas, maka merek adalah suatu dimensi (nama kata, huruf,

warna, lambang atau kombinasi dari dimensi-dimensi tersebut) yang

mendeferensiasikan barang atau jasa dari pesaingnya yang dirancang sebagai

identitas perusahaan. Merek terdiri dari beberapa bagian sebagaimana yang

diungkapkan Kotler & Keller (2009)

a. Nama merek (brand name) adalah sebagian dari merek dan yang dapat

diucapkan.

b. Tanda merek (brand merk) adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal

tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, dsain, huruf, atau warna khusus.

c. Tanda merek dagang (trademark) adalah merek atau bagian dari merek yang

dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang

istimewa.

d. Hak cipta (copyright) adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang

untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual produk yang dihasilkan.

2. Manfaat Merek

Belakangan ini, hampir semua produk diberi merek bahkan produk-produk yang

sebelumnya tidak memerlukan merek. Merek sangat diperlukan oleh suatu

produk, karena selain merek memiliki nilai yang kuat merek juga bermanfaat bagi

konsumen, produsen, publik, seperti yang dikemukakan oleh Simamora (2001),

yaitu:
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a. Bagi konsumen, manfaat merek adalah:

1. Merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu

2. merek membantu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru

yang mungkin bermanfaat bagi mereka.

b. Bagi produsen, manfaat merek adalah:

1. Merek memudahkan penjual mengolah pesanandan menelusuri masalah-

masalah yang timbul.

2. Merek memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas

produk.

3. Merek memungkinkan menarik sekelompok pembeli yang setia dan

menguntungkan.

4. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar.

c. Bagi publik, manfaat merek adalah:

1. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih

konsisten.

2. merek meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan

informasi tentang produk dan dimana membelinya.

3. meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong untuk

menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing.
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3. Tingkatan Merek

Brand atau merek mengidentifikasi penjual dan pembeli. Merek dapat berupa

nama, merek dagang, logo atau symbol lain. Merek memiliki enam level

pengertian menurut Kotler (2000):

1. Atribut, merek pertama-tama mengingatkan  orang pada atribut-atribut

tertentu. Atribut tersebut mencirikan produk sehingga menjadi hal pertama

yang diingat oleh konsumen.

2. Manfaat, pelanggan tidak hanya membeli atribut, mereka juga membeli

manfaat. oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat

fungsional dan emosional.

3. Nilai, merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai oleh pembeli

yang dinilai oleh pembeli adalah prestasi, keamanan dan persentase tinggi.

Pemasar harus mengetahui nilai yang sesuai dengan paket manfaat yang

diinginkan oleh konsumen.

4. Budaya, merek mencerminkan budaya tertentu.

5. Kepribadian, merek juga menggambarkan kepribadian. Konsumen biasanya

mencocokkan kepribadian mereka yang sesuai dengan merek.

6. Pemakai, merek yang menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau

menggunakan produk.

4. Syarat-Syarat Memilih Merek

Bagaimanapun kecilnya merek yang telah dipilih mempunyai pengaruh terhadap

kelancaran penjualan. Sehingga untuk setiap perusahaan hendaknya dapat

menetapkan merek atau cap yang dapat menimbulkan kesan yang positif.
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Untuk itu maka syarat-syarat merek dibawah ini perlu diperhatikan menurut Alma

(2007), merek harus:

1. Mudah diingat

Memilih merek sebaiknya mudah diingat, baik kata-katanya maupun

gambarnya atau kombinasi sebab dengan demikian konsumen atau calon

konsumen mudah mengingatnya.

2. Menimbulkan kesan positif

Dalam memberikan merek harus dapat diusahakan yang dapat menimbulkan

kesan positif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, jangan kesan negatif.

3. Tepat untuk promosi

Selain kedua syarat di atas, maka untuk merek tersebut sebaiknya dipilih yang

bilamana dipakai untuk promosi sangat baik. Merek-merek yang mudah

diingat dan dapat menimbulkan kesan positif tentu baik bila dipakai untuk

promosi.

5. Karakteristik Merek yang Baik

Setelah diputuskan untuk memberi merek pada produk, selanjutnya perlu

diputuskan merek apa yang digunakan. merek apapun yang digunakan semestinya

mengandung sifat berikut ini seperti yang dikemukakan oleh Simamora (2001):

1. Mencerminkan manfaat dan kualitas

2. Singkat dan sederhana

3. Mudah diucapkan, didengar, dibaca dan diingat

4. Memiliki kesan yang berbeda dari merek-merek yang sudah ada
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5. Mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan tidak mengandung konotasi

negatif dalam bahasa asing

6. Dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagai hak paten.

Setiap perusahaan dalam menentukan brand bagi produknya harus mempunyai

dan memenuhi karakteristik di atas. Apabila merek sudah mempunyai dan

memenuhi karakteristik tersebut, maka merek itu dapat diterima konsumen.

B. Konsep Branding

Penjelasan mengenai merek (brand) akan berhubungan dengan corporate identity

dan corporate image. Branding adalah segala sesuatu yang dapat membuat ikatan

emosi. Brand mengacu pada nama perusahaan, logo, slogan, ekspresi visual atau

tampilan perusahaan. Upaya branding dapat dilakukan dengan banyak cara,

namun yang umum dilakukan adalah dengan menentukan brand personality,

brand positioning, dan brand identifiers (brand drivers). Brand personality adalah

bauran spesifik dari sifat manusia yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa.

Penelitian menunjukkan bahwa brand yang memiliki personalitas akan disukai

konsumen karena manusia cenderung memilih brand yang mempunyai

personalitas yang cocok dengan personalitas konsumen.

Brand positioning menunjukkan bagaimana suatu brand ditempatkan dalam benak

konsumen. Positioning merupakan citra dan gambaran produk yang menunjukkan

keunikan personalitas suatu brand dibandingkan dengan produk lain yang sejenis.

Brand identifiers adalah elemen brand yang dapat mengidentifikasi dan

membedakan suatu produk. Brand identifiers digolongkan menjadi tiga kelompok

yakni elemen brand itu sendiri, produk, dan asosiasi lain yang memiliki makna
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terkait dengan brand tersebut (seperti seseorang, suatu tempat, atau suatu

peristiwa atau pengalaman tertentu). Branding dibedakan menjadi personal

branding dan corporate branding.

C. Merek Personal (Personal Brand)

1. Definisi personal branding

Berikut adalah beberapa definisi mengenai personal branding:

a. Sebuah pencitraan pribadi yang mewakili serangkaian keahlian, suatu ide

cemerlang, sebuah sistem kepercayaan, dan persamaan nilai yang dianggap

menarik oleh orang lain. Personal Branding adalah segala sesuatu yang ada

pada diri anda yang membedakan dan menjual, seperti pesan anda,

pembawaan diri dan taktik pemasaran.

b. Personal Branding adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih

banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. (Montoya

& Vandehey, 2008).

c. Personal Branding adalah sesuatu tentang bagaimana mengambil kendali atas

penilaian orang lain terhadap anda sebelum ada pertemuan langsung dengan

anda. (Montoya & Vandehey, 2008).

d. Kemampuan menggunakan atribut-atribut secara bebas yang menunjukkan

kemampuan anda dalam mengatur harapan-harapan yang ingin orang lain

terima dalam pertemuannya dengan anda. (Montoya & Vandehey, 2008)

Dapat disimpulkan bahwa personal branding adalah suatu proses membentuk

persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang,
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diantaranya adalah kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai, dan bagaimana

stimulus-stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada

akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran.

2. Tiga elemen personal branding

Menurut Montoya & Vandehey (2008) dalam membangun personal branding

diperlukan elemen-elemen utama. Elemen-elemen tersebut harus saling

terintegrasi dan dibangun bersamaan. Personal branding mempunyai tiga elemen

utama yaitu:

a. You

Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah

metode komunikasi yang disusun dengan baik. Dirancang untuk

menyampaikan dua hal penting kepada terget market, yaitu siapakah

seseorang tersebut sebagai suatu pribadi? Dan spesialisasi apa yang seseorang

itu lakukan?. Personal brand adalah sebuah gambaran mengenai apa yang

masyarakatkan pikirkan tentang sesorang. Hal tersebut mencerminkan nilai-

nilai, kepribadian, keahlian dan kualitas yang membuat sesorang berbeda

dengan yang lainnya.

b. Promise

Personal brand atau merek personal adalah sebuah janji dan tanggung jawab

untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal

brand itu sendiri.
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c. Relationship

Sebuah personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi

yang baik dengan klien. Semakin banyak atribut-atribut yang dapat diterima

oleh klien dan semakin tingginya tingkat kekuasaan seseorang menunjukkan

semakin baiknya tingkat relasi yang ada pada personal brand tersebut.

3. Delapan Konsep dalam Personal Branding (The Eight Laws of Personal

Branding)

Delapan hal berikut adalah konsep utama yang menjadi acuan dalam membangun

suatu personal branding seseorang (Montoya, 2008):

a. Spesialisasi (the law of specialization)

Ciri khas dari sebuah personal brand yang hebat adalah ketepatan pada sebuah

spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian atau

pencapaian tertentu. Spesialisasi dapat dilakukan pada satu atau beberapa cara,

yakni:

1. Kemampuan (Ability) misalnya sebuah visi yang strategis dan prinsip-

prinsip awal yang baik.

2. Prilaku (Behavior) misalnya keterampilan dalam memimpin,

kedermawanan atau kemampuan untuk mendengarkan.

3. Gaya hidup (Lifestyle) misalnya hidup dalam kapal (tidak dirumah seperti

kebanyakan orang), melakukan perjalanan jauh dengan sepeda.
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4. Misi (Mission) misalnya dengan melihat orang lain melebihi persepsi

mereka sendiri.

5. Produk (Product) misalnya futurist yang menciptakan suatu tempat kerja

yang menakjubkan.

6. Profesi (Profession) pelatih kepemimpinan yang juga seorang

psychotherapist.

7. Jasa (Service) misalnya konsultan yang bekerja sebagai seorang non-

executive director

b. Kepemimpinan (The Law of Leadership)

Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu

dalam suasana penuh ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah personal brand yang dilengkapi

dengan kekuasaan dan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang

sebagai pemimpin yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang.

c. Kepribadian (The Law of Personality)

Sebuah personal brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian

yang apa adanya, dan hadir dengan segala ketidak sempurnaannya. Konsep ini

menghapuskan beberapa tekanan yang ada pada konsep kepemimpinan (the

law of leadership), seseorang harus memiliki kepribadian yang baik, namun

tidak harus menjadi sempurna.

d. Perbedaan (The Law of Distinctiveness)

Sebuah personal brand yang efektif perlu ditampilkan dengan cara yang

berbeda dengan yang lainnya. Banyak ahli pemasaran membangun suatu
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merek dengan konsep yang sama dengan kebanyakan merek yang ada di

pasar, dengan tujuan untuk menghindari konflik. Namun hal ini justru

merupakan suatu kesalahan karena merek-merek mereka akan tetap tidak

dikenal diantara sekian banyak merek yang ada di pasar.

e. Terlihat (The Law of Visibility)

Untuk menjadi sukses, personal brand harus dapat dilihat secara konsisten

terus-menerus sampai personal brand seseorang dikenal. Untuk menjadi

visible, seseorang perlu mempromosikan dirinya, memasarkan dirinya,

menggunakan setiap kesempatan yang ditemui dan memiliki beberapa

keberuntungan.

f. Kesatuan (The Law of Unity)

Kehidupan pribadi seseorang dibalik personal brand harus sejalan dengan

etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari merek tersebut. Kehidupan

pribadi selayaknya menjadi cermin dari sebuah citra yang ingin ditanamkan

dalam personal brand.

g. Keteguhan (The Law of Persistence)

Setiap personal brand membutuhkan waktu untuk tumbuh. Selama dalam

proses tumbuh tersebut berjalan, penting untuk selalu memperhatikan setiap

tahapan dan trend. Seseorang harus tetap teguh pada peronal brand awal yang

telah dibentuk, tanpa pernah ragu-ragu dan berniat merubahnya.

h. Nama Baik (The Law of Goodwill)
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Sebuah personal brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan

lama jika seseorang di belakangnya dipersepsikan dengan cara yang positif.

Seseorang tersebut harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang

diakui secara umum positif dan bermanfaat.

4. Karakteristik Personal Branding (Khas, Relevan dan Konsisten)

Pembentukan personal branding adalah layaknya seperti cara kerja merek bisnis.

Dengan perlakuan yang sama itu maka perlu dipahami bagaimana cara kerja dari

suatu merek bisnis. Prinsip dan ide-ide yang dikembangkan selama bertahun-

tahun di dalam bisnis dikembangkan dan disesuaikan untuk membangun sebuah

personal branding.

Personal branding merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara dalam

benak orang lain, maka yang menjadi inti persoalannya adalah bagaimana orang

lain memandang seseorang tersebut pada sisi yang positif dan tertarik untuk

menggunakan jasanya. Terdapat tiga komponen utama yang tergabung menjadi

satu, yang menentukan kekuatan dari suatu personal branding (McNally & Speak,

2004). Merek yang kuat adalah:

a. Merek yang Khas: yakni merek yang mewakili sesuatu. Merek tersebut

memiliki suatu sudut pandang. Disini merek harus memiliki ciri yang berbeda

dari yang lainnya melalui keunikan yang dimiliki.

b. Merek yang Relevan: Merek yang relevan adalah apa yang dimiliki oleh

merek tersebut terkait dengan yang dianggap penting oleh orang lain.

Relevansi ini terkait dengan objek atau target dari konsumen yang dibidik,
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karena jika tidak sesuai maka persepsi positif tidak akan timbul dan terkadang

jika sudah mengganggu malah akan timbul persepsi negatif.

c. Merek yang Konsisten: orang menjadi yakin di dalam suatu hubungan

berdasarkan pada perilaku konsisten yang mereka rasakan atau mereka amati.

Seperti halnya perlakuan pada produk, image positif yang telah terbentuk pada

konsumen haruslah konsisten, karena pada personal branding yang lebih

terkait pada jasa, hubungan atau relasi konsumen sangat kental sehingga jika

sampai image dari seseorang berubah persepsi dari masyarakat yang ukan

tidak mungkin akan menjadikan persepsi yang negatif.

Ketika tindakan-tindakan seseorang bersifat khas, relevan dan konsisten, maka

masyarakat akan mulai memandang personal brand. Seseorang yang menciptakan

dan memelihara hubungan yang bersifat emosional tersebut dengan

memperlihatkan sikap yang khas, relevan dan konsisten.

D. Merek Korporat (Corporate Brand)

Corporate Brand lebih menekankan pada sebuah organisasi itu sendiri,

dibandingkan dengan produk-produk yang diciptakan dan dipasarkan oleh

perusahaan tersebut, mewakili poin utama dari sebuah diferensiasi dan

competitive advantage dalam sebuah pasar (Schultz, Antorini & Csaba, 2005).

Sementara Aaker, (2004) mengatakan merek korporat (corporate brand) adalah

sebagai sebuah merek yang mewakili apa yang yang akan diberikan oleh sebuah

organisasi dan berdiri di belakang penawaran tersebut, sebuah corporate brand

didefinisikan sebagai suatu hal yang terpenting bagi sebuah organisasi.
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Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa merek korporat adalah

bagian yang terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan yang digunakan

sebagai penjamin dari kualitas sebuah produk atau jasa yang ditawarkan dalam

sebuah pasar. Merek apa pun, terutama merek yang mengalami kemunduran dapat

mengambil keuntungan dari nama perusahaan yang sudah lebih terkenal dan

mengidentifikasikan apa yang membuat produk tersebut pernah berhasil

sebelumnya. Nama sebuah perusahaan biasanya lebih dipercaya oleh konsumen

daripada merek sebuah produk itu sendiri.

Sebuah nama perusahaan dapat menciptakan sebuah persepsi yang kemudian

menjadi aset perusahaan dalam menggambarkan kemampuannya untuk

menciptakan produk-produk atau jasa yang berkualitas dan inovatif bagi

konsumen, contohnya Carrefour, merek perusahaan retail raksasa asal prancis ini

telah mampu menciptakan image harga murah dan sistem berbelanja lengkap dan

nyaman diseluruh benak konsumen Indonesia.

Sebuah merek korporat (corporate brand) berkaitan erat dengan pencitraan

sebuah perusahaan (corporate image), kampanya untuk membentuk sebuah

corporate image yang baik seringkali harus dilakukan untuk menciptakan sebuah

asosiasi kepada merek korporat (corporate brand) sebagai suatu kesatuan, dan

sebagai akibatnya, konsumen cenderung untuk tidak menghiraukan atau

mengurangi peranan dari individual produk atau sub-brand yang dimiliki

perusahaan. Saat ini di Kota Bandar Lampung mulai banyak perusaan yang

menjalankan strategi corporate brand, terutama pada industri retail maupuan

kuliner yang biasanya menggunakan nama pribadi sebagai nama (merek)
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perusahaan. Berikut data perusahaan kue dan roti yang menggunakan nama

pribadi sebagai nama (merek) perusahaan dan merek produknya.

Tabel 2.1
Daftar Perusahaan kue dan roti yang menggunakan merek personal sebagai

merek korporat di Kota Bandar Lampung

No Nama perusahaan Alamat
1 Yussy Akmal Jl. ZA Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung
2 Shereen cake & bread Jl. Jenderal Sudirman No. 63 (Tanjung Karang)
3 Rose bread Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung
4 Alvin Bread and Cake Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung
5 Jesslyn K. Cakes Jl. Jendral Ahmad Yani Bandar Lampung
6 Yunnatan Toko Jl. RA Kartini 7-B Bandar Lampung
7 Roti Boy JL Hayam Wuruk Bandar Lampung

Sumber: http://wowlampung.com/2013/toko-roti.html data diolah peneliti

Menurut Aaker (2004) Sebuah corporate branding yang sukses seringkali

dibangun dari hubungan yang kuat antara apa yang top management perusahaan

coba untuk capai (strategic vision), apa yang karyawan perusahaan yakin dan

percaya (organizational culture), dan bagaimana pihak luar-stakeholders

mencitrakan perusahaan tersebut (corporate image). Ketiga faktor tersebut akan

mampu mengidentifikasi dan menentukan kinerja sebuah corporate brand.

Ada lima hal terpenting dalam membangun sebuah corporate branding:

a. People

Sumber daya manusia yang ada pada perusahaan, terutama yang memberikan

pelayanan secara langsung sangat berpengaruh pada pembentukan image dari

sebuah merek perusahaan (corporate brand). Jika pegawai dalam perusahaan

terlihat ramah dengan konsumen, memiliki respon dan kompetensi yang baik,

maka sebuah corporate brand akan mendapatkan lebih banyak perhatian,

lebih dihargai, disukai dan akhirnya menciptakan kesetiaan konsumen. Yang

berpengaruh bukan hanya pada apa yang mereka kerjakan, tetapi pada tingkah
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laku, dan budaya karyawan perusahaan yang membuat mereka mampu

melakukan tindakan-tindakan positif tersebut.

b. Values & Priorities

Nilai-nilai dan prioritas adalah hal terpenting dalam sebuah perusahaan. Nilai

dan prioritas ini akan dipegang teguh oleh perusahaan dalam keadaan apa pun

dan menjadi dasar penentuan strategi bisnis perusahaan. Inovasi, kualitas dan

fokus terhadap konsumen biasanya menjadi nilai-nilai dan prioritas utama

yang dipegang oleh sebuah perusahaan. Inovasi, kualitas dan fokus terhadap

konsumen mampu mendukung terciptanya corporate brand.

c. Innovation

Sebuah organisasi yang memiliki citra sebagai perusahaan yang berinovasi

tinggi akan mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sebuah inovasi

mampu meningkatkan penerimaan konsumen terhadap produk-produk

baru yang ditawarkan oleh perusahaan.

d. Perceived Quality

Perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen

membutuhkan sebuah komitmen akan kualitas dari suatu organisasi.

Menciptakan sebuah perceived quality lebih sulit daripada menciptakan

persepsi inovatif. Sebuah persepsi perlu untuk dibentuk dan dijaga. Segala

hal kecil yang dapat dilihat dan dirasakan oleh konsumen yang berkaitan

dengan perusahaan dapat mempengaruhi perceived quality.

e. Concern for Customers
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Sebuah perusahaan harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap

konsumen. Apabila konsumen merasa dihargai dan diperlakukan dengan

prioritas yang tinggi, maka konsumen akan membicarakan hal yang baik

mengenai perusahaan tersebut.

E. Keterkaitan antara Personal Branding dan Corporate Branding

Personal branding memiliki hubungan erat dan berbanding lurus dengan corporate

branding. Reputasi dan kredibilitas seseorang dapat dialihkan kepada korporat

dimana seseorang tersebut berada, sehingga mampu memberikan nilai kapitalisasi

yang tinggi. Disisi lain reputasi dan kredibilitas yang buruk juga mampu

memberikan dampak negatif bagi perusahaan.

Personal branding dan corporate branding bisa saling menguatkan jika dikelola

secara terintegrasi, personal branding dapat “dijual” untuk kepentingan

membangun corporate branding. Jasa profesional atau produk diyakini lebih

mudah dijual kepada klien atau konsumen jika mereknya sudah dikenal. Adanya

merek membuat konsumen lebih percaya kepada apa yang ditawarkan.

Berikut ini adalah enam elemen yang secara ringkas akan mampu menjelaskan

keterkaitan antara personal branding dan corporate branding dari sisi yang

sedikit berbeda:

1. Reason why

Sebuah nama merek besar harus memiliki dasar alasan kuat yang mampu

meyakinkan target market perusahaan bahwa merek tersebut akan mampu

memenuhi semua keuntungan-keuntungan yang ditawarkan. Personal brand juga
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harus memiliki alasan-alasan yang kuat yang nantinya dapat dijadikan dasar oleh

audience sehingga audience yakin bahwa seseorang dengan personal brand

tersebut mampu memberikan kekuatan-kekuatan unik yang dijanjikan.

2. Brand Character

Setiap merek, baik corporate brand maupun personal brand, memiliki sebuah

kepribadian atau karakter yang membuatnya berbeda dari yang lain. Setiap merek

memiliki karakter unik yang telah diciptakan secara kreatif oleh pemasar.

Karakter unik inilah yang dapat menjadi alasan konsumen untuk memilih merek

tersebut.

3. Benefits/Unique Strength

Sebuah corporate brand harus menawarkan keunggulan yang spesifik kepada

target marketnya. Hal ini tidak berbeda dengan personal brand yang perlu

mengkomunikasikan kekuatan-kekuatan unik yang membedakan antara diri

sendiri dengan yang lainnya.

4. Competition/Comparison

Perusahaan yang menjalankan corporate brand perlu mengetahui pesaing-pesaing

mereka dengan tujuan untuk memahami alasan konsumen mau memilih produk

mereka dibandingkan dengan produk pesaingnya. Di dalam personal brand juga

perlu mengetahui orang lain sebagai pesaing yang akan dibandingkan dengan

perusahaan itu sendiri. Hal ini yang disebut sebagai personal brand comparison.

5. Needs
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Perusahaan menjawab kebutuhan konsumen melalui produk-produk dan jasa yang

dimiliki. Di dalam personal brand juga akan berusaha memenuhi kebutuhan yang

diinginkan oleh audience.

6. Target market/Audience

Target konsumen atau calon konsumen bagi produk dan jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan adalah beragam, tergantung dari jenis produk yang ditawarkan oleh

perusahaan. Sebagai personal branding harus fokus terhadap target audience

yang diinginkan. Jika produk yang ditawarkan sama dengan produk yang

perusahaan tawarkan, maka akan tercipta kesamaan target market/audience.

F. Ekuitas Merek (Brand Equity)

Kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan adalah kunci

kesuksesan. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan, setiap perusahaan

harus meningkatkan “brnad” atau citra merek yang telah ada sehingga dapat

menciptakan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan. Merek memberi tanda

pada konsumen mengenai sumber merek tersebut, dan melindungi konsumen

maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk yang

tampak identik.

Untuk mengetahui ekuitas merek pada produk-produk yang dimiliki oleh setiap

perusahaan diperlukan penelitian aset-aset yang membentuk ekuitas merek (brand

equity), sehingga perusahaan dapat menyesuaikan aktivitas pemasaran yang

dilakukan melalui merek yang terbentuk dibenak konsumen untuk dapat

meningkatkan ekuitas merek perusahaan. Brand equity atau ekuitas merek

merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu



26

merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang

diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusaan

(Susanto dan Wijarnoko, 2004).

Menurut Kotler (2009) Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan kepada

produk atau jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir,

merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa

pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Sementara Aaker

(2004) mendefinisikan ekuitas merek sebagai seperangkat aset dan liabilitas

merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang dapat

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa

kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Sesuai dengan definisi tersebut,

ekuitas merek dapat bernilai baik bagi perusahaan dan bagi konsumen.

Menurut Aaker dalam Sutriono (2012) ekuitas merek terdiri dari Loyalitas Merek

(brand loyality), Kesadaran Merek (brand awaraness), Asosiasi Merek (brand

association) dan Persepsi Kualitas Merek (brand perceived quality).

a. Loyalitas Merek (Brand Loyality)

Menurut Rangkuti (2008), loyalitas merek adalah suatu ukuran kesetiaan

konsumen terhadap suatu merek. Simamora (2003), menyatakan bahwa

loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek.

Sedangkan menurut Durianto dkk (2004), loyalitas merek merupakan suatu

ukuran ketertarikan seseorang pelanggan kepada sebuah merek.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek

merupakan ukuran kesetiaan, kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada
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sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin

tidaknya seorang pelanggan beralih ke produk yang lain, terutama jika pada

merek tersebut dihadapai adanya perubahan yang baik menyangkut harga

maupun atribut lainnya.

b. Kesadaran Merek (Brand Awaraness)

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2008), kesadaran merek adalah kemampuan

seseorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Sedangkan menurut

Tjiptono (2005), mengatakan bahwa kesadaran merek merupakan kemampuan

konsumen untuk mengenali atau mengingatkan bahwa sebuah merek

merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Berdasarkan beberapa

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran merek merupakan

kemampuan seorang konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali

bahwa suatu merek merupakan bagian dari suatu kategori produk.

c. Asosiasi Merek (Brand Association)

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2008), asosiasi merek adalah segala hal yang

berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Simamora (2003),

menyatakan bahwa asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan tentang

merek dalam ingatan. Sedangkan menurut Durianto dkk (2004), asosiasi

merek merupakan segala kesan yang muncul dibenak seseorang yang terkait

dengan ingatan mengenai suatu merek.

d. Persepsi Kualitas Merek (Brand Perceived Quality)
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Menurut Aaker dalam Rangkuti (2008), persepsi kualitas merek adalah

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu

produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang diharapkannya.

Simamora (2003) menyatakan bahwa persepsi kualitas merek adalah persepsi

pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan

ditinjau dari fungsinya secara relative dengan produk lain

G. Epic Model

Rangkuti (2008) mengungkapkan Epic model merupakan model analisis

efektivitas periklanan yang dikembangkan oleh AC Nielsen, salah satu perusahaan

peneliti pemasaran terkemuka di dunia yang mencakup empat dimensi kritis yaitu:

empati (empathy), persuasi (persuation), dampak (impact) dan komunikasi

(comunication). Metode EPIC Model mempunyai kelebihan dibandingkan dengan

metode lainnya, karena penilaian dari empat dimensi EPIC diukur secara terpisah.

Sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengatasi kelemahan yang terdeteksi

kurang efektif menurut EPIC dari sisi empat dimensi tersebut. Dari keempat

dimensi kritis yang diukur dalam EPIC Model ini, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Dimensi Empati (Empathy)

Dimensi empati memberikan informasi yang berharga tentang daya tarik suatu

merek. Empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang

mengidentifikasikan dirinya atau merasa dirinya pada keadaan perasaan atau

fikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain, Kamus besar bahasa

Indonesia (1988).
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Empati melibatkan afeksi dan kognisi konsumen, menurut Peter dan Jerry

(1999), afeksi dan kognisi mengacu pada dua tipe tanggapan internal

psikologis yang dimiliki konsumen terhadap rangsangan lingkungan dan

kejadian yang berlangsung. Dalam bahasa yang sederhana afeksi melibatkan

perasaan sedangkan kognisi melibatkan pemikiran. Variasi tanggapan afektif

dapat berupa penilaian yang positif ataupun negatif, menyenangkan atau tidak

menyenangkan.

Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang

dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap lingkungannya, termasuk juga

pengetahuan yang diperoleh seseorang dari pengalaman serta yang tertanam

dalam ingatan mereka. Proses psikologis berkaitan dengan pemberian

perhatian pada aspek-aspek lingkungan, memori masa lalu, pembentukan

evaluasi dan pembuatan keputusan pembelian. Aspek kognitif meliputi proses

berpikir sadar, tidak sadar dan otomatis.

2. Dimensi Persuasi (Persuation)

Dimensi persuasi menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan

untuk peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasang

iklan memperoleh pemahaman tentang dampak iklan terhadap keinginan

konsumen untuk memberi serta memperoleh gambaran kemampuan suatu

iklan dalam mengembangkan daya tarik suatu merek.

Persuasi merupakan perubahan kepercayaan sikap dan keinginan berprilaku

yang disebabkan suatu komunikasi promosi. Komunikasi promosi seperti
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periklanan yang dapat mempengaruhi dapat menggunakan dua proses kognitif

yaitu: jalur sentral dan jalur periferal menuju persuasi. Proses persuasi yang

akan dipakai ditentukan dengan tingkat keterlibatan konsumen dalam pesan

produk.

Jalur sentral menuju persuasi cenderung muncul ketika keterlibatan konsumen

meningkat. Pada jalur sentral, konsumen memfokuskan diri pada pesan produk

dalam iklan. Konsumen menerjemahkan pesan produk dalam iklan tersebut,

lalu membentuk kpercayaan tentang ciri-ciri dan konsekuensi produk, serta

mengintegrasikan makna tersebut untuk membentuk sikap dan keinginan.

Jalur periferal menuju persuasi cenderung muncul ketika tingkat keterlibatan

konsumen lebih rendah. Dalam jalur periferal, konsumen tidak memfokuskan

diri pada pesan produk dalam sebuah iklan, tetapi pada stimulus periferal,

seperti artis, gambar, warna atau musik yang populer dan menarik. Perasaan

konsumen yang berkaitan dengan stimulus lain ini akan mempengaruhi

kepercayaan dan sikap mereka terhadap suatu merek produk.

3. Dimensi Dampak (Impact)

Dimensi ini menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol

dibandingkan merek lain pada kategori yang serupa dan apakah suatu merek

mampu melibatkan konsumen dalam pesan yang disampaikan. Dampak yang

diharapkan dari merek adalah jumlah pengetahuan produk (product

knowledge) yang dicapai konsumen melalui tingkat keterlibatan (involment)

konsumen dengan produk atau proses pemilihan. Konsumen memiliki tingkat
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pengetahuan produk (level of product knowledge) yang berbeda-beda, yang

dapat digunakan untuk menerjemahkan informasi baru dan membuat pilihan

pembelian. Konsumen dapat memiliki empat tingkat pengetahuan produk

yaitu: kelas produk, bentuk produk, merek produk, dan ciri produk. Selain itu,

konsumen juga dapat memiliki tiga jenis pengetahuan produk yaitu

pengetahuan tentang ciri atau karakter produk, konsekuensi atau manfaat

menggunakan produk, dan nilai yang akan dicapai dari suatu produk.

Keterlibatan (involment) mengacu pada persepsi konsumen tentang pentingnya

atau relevansi personal suatu obyek, kejadian atau aktivitas. Konsumen yang

melihat bahwa suatu produk memiliki konsekuensi yang relevan secara

pribadi, maka konsumen dikatakan terlibat dengan produk tersebut dan

memiliki hubungan dengan produk tersebut.

Konsekuensi dengan produk atau merek memiliki aspek kognitif maupun

pengaruh secara kognitif, yang termasuk dalam keterlibatan adalah

pengetahuan arti akhir tentang konsekuensi penting yang disebabkan oleh

penggunaan produk. Yang juga termasuk dalam keterlibatan adalah pengaruh

seperti evaluasi produk. Jika keterlibatan suatu produk tinggi, maka orang

akan mengalami tanggapan pengaruh yang lebih besar seperti emosi dan

perasaan yang kuat. Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan

serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat membuat

keputusan.

4. Dimensi Komunikasi (Comunication)
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Memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam mengingat pesan

utama yang disampaikan, pemahaman konsumen serta kekuatan kesan yang

ditinggalkan pesan tersebut. Perspektif pemrosesan kognitif adalah inti untuk

mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil yang merupakan

permasalahan komunikasi. Proses dimulai ketika sumber komunikasi promosi

menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan, kemudian

mengenkoding pesan tersebut dalam bentuk simbol yang paling tepat

(menggunakan kata, gambar, atau tindakan). Kemudian konsumen dapat

mengambil tindakan, seperti melalkukan pembelian.

H. Penelitian Terdahulu

Melihat masalah dan judul penelitian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya

pemaparan tentang penelitian terdahulu guna mengungkapkan fenomena yang

sama dalam sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan dapat memperkaya

pengetahuan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul Penelitian Jenis Penelitian Hasil Penelitian

1 Yudi
Farola
Bram
(2008)

Analisis
Efektivitas Iklan
sebagai Salah Satu
Strategi Pemasaran
Perusahaan
Percetakan dan
Penerbitan PT.
Rambang dengan
Menggunakan
EPIC Model

Penelitian ini
menggunakan
desain riset
deskriftif untuk
menjelaskan
efektifitas iklan
Perusahaan
Percetakan dan
Penerbitan PT
Rambang
Palembang
terhadap upaya
meningkatkan
volume penjualan

Efektivitas iklan dari ke
empat faktor EPIC
tersebut dinyatakan
efektif karena
berdasarkan analisa
didapatkan hasil
perhitungan dari masing-
masing variabel berturut-
turut adalah 3,558; 2,395;
3,570; dan 3,870.
Ternyata faktor
Comunication menjadi
faktor yang paling
dominan diantara faktor



33

di Perusahaan ini. lainnya. Perusahaan dapat
lebih menekankan pada
peningkatan dan
mempertahankan
efektivitas iklan.

2 Firdaus
(2009)

Pengukuran
Efektivitas Iklan
Televisi Sepeda
Motor Yamaha
Versi Lagu Group
Brand Dewa
“Yamaha Semakin
di Depan” dengan
pendekatan EPIC
Model. (Pada
Dealer Sepeda
Motor Yamaha
Timbul Jaya
Blitar) Fakultas
Ekonomi
Universitas Islam
Negeri (UIN)
Malang.

Teknik analisis
yang digunakan
adalah uji
validitas dan uji
reliabilitas dan
analisis tabulasi
sederhana dan
skor rata-rata

Iklan televisi sepeda
motor Yamaha versi
lagu group band
Dewa “Yamaha
Semakin Didepan”
secara keseluruhan
adalah termasuk iklan
yang efektif dari
masing-masing
dimensi yaitu,
dimensi Empathy,
dimensi Persuasion,
dimensi Impact dan
dimensi
Communication
responden terhadap
iklan televisi sepeda
motor Yamaha versi
lagu group band
Dewa “Yamaha
Semakin Didepan”
masuk dalam rentang
sangat efektif.

3 Mutia
Kurnia
(2014)

Efektivitas merek
dan Dsain
kemasan dalam
membentuk citra
produk di serambi
Botani, Botani
Square Bogor.

Merek dan desain
kemasan memiliki
hubungan nyata positif
dengan citra produk. Hal
ini menunjukkan bahwa
semakin menarik merek
dan desain kemasan suatu
produk maka citra produk
yang terbentuk akan
cenderung baik pula.
Namun merek dan desain
kemasan belum cukup
efektif dalam membentuk
citra produk Serambi
Botani sebab merek dan
desain kemasan belum
menimbulkan citra yang
baik dimata masyarakat.

Sumber: Jurnal

I. Kerangka Pemikiran
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Kerangka pemikiran akan memberi arahan kepada peneliti dan pembaca didalam

memahami permasalahan dalam penelitian. Yussy Asifaurini Akmal membangun

personal brand sejak awal berdirinya Yussy Akmal Bread and Cakes di Kota

Bandar Lampung. Yussy Akmal memilih menggunakan personal brand sebagai

corporate brand untuk membangun brand equity perusahaannya. Brand atau

merek berfungsi sebagai identitas untuk membedakan produk dengan produk

pesaing. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pores pembentukan

merek personal Yussy Asifaurini Akmal yang sudah ada sesuai dengan delapan

konsep merek personal yaitu spesialisasi (the law of specialization),

kepemimpinan (the law of leadership), kepribadian (the law of personality),

perbedaan (the law of distinctiveness), terlihat (the law of visibility), kesatuan (the

law of unity), keteguhan (the law of persistence) dan nama baik (the law of good

will).

Setelah menganalisis personal branding yang telah diterapkan Yussy Asifaurini

Akmal tersebut kemudian penulis ingin mendeskripsikan bagaimana keterkaitan

antara merek personal dan merek korporat Yussy Akmal bread and cake melalui

enam elemen yang menjelaskan keterkaitan tersebut yaitu reason why, brand

character, benefits/unique strength, competition/comparison, needs dan target

market/audience, kemudian apakah merek personal yang dijadikan sebagai merek

korporat tersebut sudah cukup efektif bila diukur menggunakan EPIC Model yang

dilihat dari dimensi empati, persuasi, dampak dan komunikasi. Setelah

mendeskripsikan hasil analisis tersebut diharapkan dapat diketahui efektivitas

merek sebagai evaluasi ekuitas merek Yussy Akmal Bread and Cakes.
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Merek Yussy Akmal

MerekKorporat

Merek Personal

EPIC Model

1. Empati
- Pendapat tentang merek
- Menyukai

2. Persuasi
- Tertarik
- Perubahan kepercayaan
- Keinginan membeli

3. Dampak
- Pengetahuan produk
- keterlibatan

4. Komunikasi
- Kemampuan menginat pesan
- Pemahaman konsumen
- Kekuatan pesan

Tidak EfektifEfektif

FeedbackFeedback
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif

yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sementara metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif

didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

dari fenomena yang terjadi (Bogdan dan Taylor dalam Moloeng, 2005). Menurut

Sumanto (1990) pendekatan deskriptif kualitataif adalah penelitian yang berusaha

mendeskripsikan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat

yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi

atau kecenderungan yang tengah berkembang.
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Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan bagaimana personal

brand Yussy Asifaurini Akmal dan citra yang dihasilkan dari personal brand yang

dibentuknya selama ini, dalam membentuk corporat brand (merek korporat)

Yussy Akmal Bread and Cakes perusahaan kue dan roti yang dimilikinya.

Kemudian apakah merek korporat yang dibentuk melalui merek personal tersebut

sudah cukup efektif jika diukur dengan EPIC Model. Efektif atau tidak efektifnya

merek korporat tersebut akan dibuktikan dari penelitian yang dilakukan kepada

konsumen Yussy Akmal yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk menjadi

informan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya.

Penentuan lokasi penelitian, Moleong (2005) menentukan cara terbaik untuk

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki

lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu

juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang

diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), dilakukan di

Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi objek penelitian yang diangkat.

Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang

diperoleh dilapangan.



38

Penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu bagaimana pembentukan personal

brand Yussy Asifaurini Akmal sebagai corporate brand Yussy Akmal Bread and

Cakes, perusahaan kue dan roti yang didirikannya sejak 2010 lalu dan bagaimana

tingkat efektivitas merek Yussy Akmal Bread and Cakes bila diukur dengan

menggunakan EPIC Model. Yussy Akmal Bread and Cakes sebagai perusahaan

yang bergerak dibidang kuliner atau makanan cepat saji (fastfood) yang dirintis

oleh Yussy Asifaurini Akmal mengalami fase naik turun sampai pada akhirnya

menuai kesuksesan dan menempatkan posisinya sebagai salah satu toko khas

oleh-oleh lampung dengan produk unggulan pie pisang dan terus berinovasi maju,

tak lepas dari peran pendiri dan penggagasnya yaitu Yusssy Asifaurini Akmal.

D. Definisi Konseptual

1. Dimensi Empati (Empathy)

Dimensi empati menginformasikan apakah konsumen menyukai suatu

merek dan menggambarkan bagaimana konsumen melihat hubungan

antara suatu merek dengan pribadi mereka (Durianto, 2003)

2. Dimensi Persuasi (Persuasive)

Durianto (2003) menjelaskan bahwa dimensi persuasi menginformasikan

apa yang dapat diberikan suatu merek produk untuk peningkatan atau

penguatana karakter merek korporat.

3. Dimensi Impact

Dimensi Impact menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol

dibandingkan merek lain pada kategori serupa, dan apakah merek mampu

menarik perhatian konsumen dalam pesan yang disampaikan (Durianto,

2003)
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4. Dimensi Komunikasi (Communication)

Dimensi komunikasi memberikan informasi tentang kemampuan

konsumen dalam mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman

konsumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan tersebut

(Durianto, 2003)

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah

konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi

(indicator) dari suatu konsep/variabel (Noor, 2012). Definisi operasional lebih

menekankan kepada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran/indicator

dari suatu variabel dan ukuran tersebut mudah diukur. Definisi operasional

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Definis Operasional

No Variabel Definisi Variabel Indikator

1 Dimensi Empati Menginformasikan apakah konsumen
menyukai suatu bentuk komunikasi
pemasaran dan menggambarkan
bagaimana konsumen melihat
hubungan antara merek dengan
pribadinya.

a. Afeksi
(Pendapat
tentang
merek)

b. Kognisisi
(menyukai)

2 Dimensi Persuasif Menginformasikan apa yang dapat
diberikan suatu merek personal untuk
penguatan karakter suatu merek
korporat, sehingga pemasar
memperoleh pemahaman tentang
dampak komunikasi merek terhadap
keinginan konsumen untuk membeli.

a. Rasa
ketertarikan

b. Perubahan
kepercayaan

c. Keinginan
membeli

3 Dimensi Impact Menunjukkan apakah suatu merek
dapat terlihat menonjol dibandingkan
merek lain pada kategori yang serupa

a. Pengetahuan
produk

b. Keterlibatan
4 Dimensi Komunikasi Memberikan informasi tentang

kemampuan konsumen dalam
mengingat pesan utama yang
disampaikan, pemahaman konsumen
dan kekuatan kesan yang ditinggalkan
pesan tersebut.

a. Kemampuan
mengingat
pesan

b. Pemahaman
konsumen

c. Kekuatan
pesan
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Sumber: Durianto (2003)

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan

perhatian peneliti. Obyek peneliti dapat berupa mahluk hidup, benda, system dan

prosedur, fenomena, dan lain sebagainya (Kountur, 2009). Pada penelitian ini

populasi yang diteliti adalah masyarakat Bandar Lampung, yaitu responden yang

mengetahui dan pernah membeli produk (konsumen) Yussy Akmal di Kota

Bandar Lampung.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya akan dianggap bisa

mewakili keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan purposive sampling dan accidental sampling. Penentuan informan

secara purposive sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara

sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini,

pemilihan informan didasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut:

1. Tinggal di Kota Bandar Lampung

2. Mengetahui atau pernah membeli produk Yussy Akmal Bread and Cakes

3. Bersedia menjadi informan

Sementara itu, accidental sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan

sesuka hati, pemilihan anggota sampel hanya pada momen atau saat tertentu saja

(penentuan sampel dilakukan dengan memilih mereka yang pada saat dilakukan

penelitian berada pada atau lokasi penelitian) namun tetap sesuai dengan syarat

yang terdapat dalam purposive sampling. Alasan pengambilan sampel

menggunakan metode ini adalah karena populasi dalam penelitian ini dianggap
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homogen sehingga memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode accidental

sampling sebagai metode pangambilan sampel.

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung

Yussy Akmal Bread and Cakes Bandar Lampung. Jumlah responden yang diambil

berjumlah 91 orang dengan asumsi bahwa jumlah pengunjung Yussy Akmal

Bread and Cakes adalah 1.000 orang dalam dua minggu. Namun untuk

meminimalisir kesalahan pada data yang diterima, maka peneliti mengambil

responden dalam jumlah yang lebih banyak yaitu 100 orang. Penentuan jumlah

responden ini ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu:

n = 1 +
Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 10%

n = 10001 + 1000 0,1n = = 90,9009

n = 91

Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang meliputi elemen empati,

persuasi, impact atau dampak dan komunikasi. Dari kuesioner tersebut didapatkan

data deskriptif mengenai kefektifan merek personal dalam membentuk merek

korporat.
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Sementara itu, untuk informan pada penelitian ini adalah pemilik toko Yussy

Akmal Bread and Cakes sebagai informan dikarenakan pihak tersebut terlibat

langsung dalam pembentukan merek personal sebagai merek korporat Yussy

Akmal Bread and Cakes di Kota Bandar Lampung.

G. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data

primer dan data skunder. Purhantara (2010) mengatakan bahwa data primer adalah

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti

memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-

instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sekunder merupakan data atau

informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media penunjang. Data

sekunder dapat berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari buku,

internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian

ini. Data ini diperlukan agar hasil penelitian memperoleh tingkat kepercayaan

yang memadai.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014). Berdasarkan penelitian ini, jenis data

yang digunakan untuk mengetahui dimensi EPIC (Emphaty, Persuasion,

Impact and Comunication) adalah pertanyaan berupa kuesioner.
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Data ini berasal dari responden melalui kuesioner kepada konsumen Yussy

Akmal Bread and Cake di Kota Bandar Lampung.

Pertanyaan yang ada dalam kuesioner memiliki bobot dan kategori dengan

menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala multi item, yaitu skala

yang digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap suatu objek dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan (statement). Dengan jumlah

pertanyaan itu, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan suatu cara yang

disebut technique of summated reting. Dalam tahap pengolahan data, jawaban

diganti dengan angka satu sampai lima agar dapat dijumlahkan. Dari jumlah

skala statemen dapat diketahui apakah responden secara keseluruhan

menunjukkan sikap yang baik (positif) atau tidak baik (negatif).

2. Wawancara (Interview)

Purhantara (2010) mendefinisikan wawancara adalah proses percakapan

dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi,

motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang

diwawancarai. Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara

yang banyak digunakan oleh para peneliti sehingga metode ini sangat populer.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana

pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek

penelitian atau responden.

Peneltian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (mendalam)

dengan pemiliki Yussy Akmal Bread and cake sebagai informan.
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3. Dokumentasi

Moleong (2005) mendefinisikan Dokumen adalah setiap bahan tertulis

ataupun film, yang digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal. Dokumen merupakan

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2008). Dengan

adanya dokumen hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih

kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto saat wawancara

yang berguna untuk meningkatkan tingkat kredibilitas/kepercayaan dari proses

observasi atau wawancara.

I. Uji Kualitas Data

Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu

softwere SPSS (Statistic For Product and Service Solution) for windows ver 22.

Sebelum mengadakan penganalisisan dilakukan juga pengujian data untuk

menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji

dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur derajat ketepatan dalam penelitian

tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas akan dilakukan

dengan menghitung koefisien korelasi antar subjek pada item pertanyaan

dengan skor test yang diperoleh dari hasil kuesioner, yaitu dengan mencari
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nilai koefisien korelasi (r) dari masing-masing pertanyaan dan dibandingkan

dengan nilai kritik tabel korelasi r. Bila r hitung > r tabel, maka

pertanyaan/variabel tersebut telah signifikan. Hal ini berarti bahwa

pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki validitas konstrak, yaitu memiliki

konsistensi internal yang berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut

mengukur aspek yang sama.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument dapat

diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran kembali terhadap

subyek yang sama (Kriyantono, 2006). Suatu instrument yang mempunyai

reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrument tersebut memiliki

kehandalan untuk digunakan suatu pengukuran. Dalam penelitian ini mencari

reliabilitas instrumen yang sekornya merupakan rentangan antara beberapa

nilai dalam bentuk skala 1-5 dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien

alpha (α) dari Cronbach dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti

dinyatakan reliabel apabila nilai alpha Cronbach (α) > 0,6.

J. Teknik Analisis Data

1. Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert.

Menurut Kriyantono (2006) skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang

kejadian atau gejala sosial. Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan
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seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk

memberikan jawaban dari lima pilihan jawaban, dimana masing-masing jawaban

memiliki nilai yang berbeda. Dalam penelitian ini digunakan pertanyaan tertutup

dengan rentang skala penilaian yaitu:

Tabel 3.2
Skala Likert

Penilaian Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Tidak Setuju (TS) 2
Netral (N) 3
Setuju (S) 4
Sangat Setuju (SS) 5
Sumber: data diolah peneliti 2016

2. Analisis Tabulasi Sederhana

Dalam menganalisis efektifitas merek pada permasalahan ini, penulis

menggunakan analisis tabulasi sederhana dan perhitungan rata-rata terbobot,

Durianto (2003) dalam Firdaus (2009). Dalam analisis tabulasi sederhana, data

yang diperoleh diolah ke bentuk persentase dengan rumus:= ∑ 100%
Dimana:

P : persentase responden yang memilih kategori tertentu

Fi : jumlah responden yang memilih kategori tertentu

∑fi : banyaknya jumlah responden

3. Skor Rata-rata



47

Setiap jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan, diberikan bobot. Cara

menghitung skor adalah menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing-masing

bobotnya dibagi dengan jumlah total frekuensi. Rumus penghitungnya:

= ∑ .∑
Dimana:

: rata-rata berbobot

Fi : frekuensi

wi : bobot

setelah itu digunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi tanggapan

responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Bobot alternatif

jawaban yang berbentuk dari teknik skala peringkat terdiri dari kisaran antara 0

hingga 6 yang menggambarkan posisi yang sangat negatif ke posisi yang positif.

Selanjutnya dihitung rentang skala dengan rumus sebagai berikut:

Rs = ( )
Dimana:

R (bobot) : bobot terbesar-bobot terkecil

M : banyaknya kategori bobot

Rentang skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 hingga 5, maka

rentang skala penelitian yang didapat adalah:

Rs = 5 − 15 = 0,8
Sehingga posisi keputusannya menjadi:
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Keterangan:

STE : Sangat Tidak Efektif (masuk skala 1,00 – 1,80)

TE : Tidak Efektif (masuk skala 1,80 – 2,60)

CE : Cukup Efektif (masuk skala 2,60 – 3,40)

E : Efektif (masuk skala 3,40 – 4,20)

SE : Sangat Efektif (masuk skala 4,20 – 5,00)

Setiap dimensi EPIC Model akan dianalisis secara terpisah dengan menggunakan

metode skor rata-rata untuk mengetahui efektivitas tiap dimensi tersebut dalam

merek Yussy Akmal Bread and Cake yang nantinya nilai rata-rata itu akan

dimasukkan dalam rentang skala posisi keputusan dari Sangat Tidak Efektif (STE)

sampai dengan Sangat Efektif (SE).

SEECETESTE

1,00 1,80 2,60 3,40 4,20 5,00



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada

uraian teori-teori dan analisis mengenai Efektivitas merek personal dalam

membentuk merek korporat menggunakan Epic Model disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pembentukan merek personal sebagai merek korporat PO. Yussy Akmal bread

and cake sudah dibentuk sejak berdirinya perusahaan Yussy Akmal. Proses

pembentukan merek Yussy Akmal cukup sederhana, bermula dari hobi

berjualan kue dan roti disekolah, kemudian Yussy semakin dikenal

masyarakat hingga ia mendirikan perusahaan perseorangan (PO) Yussy Akmal

Bread and Cake dan tetap menggunakan nama pribadinya sebagai merek

korporat dengan maksud suapaya lebih mudah diingat konsumen.

2. Merek personal Yussy Akmal sudah sesuai dengan delapan konsep personal

brand, keterkaitannya dengan corporate brand juga sudah sesuai dengan enam

elemen keterkaitan merek personal dengan merek korporat. Yussy Akmal

dikenal sebagai perusahaan yang memiliki inovasi tinggi. Hal ini tentu tidak

lepas dari peran owner PO Yussy Akmal dan personal brand yang
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dilakukannya. Yussy menyalurkan merek personalnya ke perusahaannya

dengan cara yang berbeda. Cara ini adalah Yussy memegang single control

perusahaan dan menjaga kualitas produk Yussy Akmal Bread and Cake.

Dengan sifatnya yang ulet dan pekerja keras Yussy membuktikan kualitas diri

dan perusahaannya dengan menciptakan produk unggulan khas daerah

Lampung pie susu pisang yang menjadi alternatif panganan oleh-oleh khas

daerah berbahan dasar pisang. Semua yang dilakukannya membuat Yussy

Akmal memiliki personal brand dan perusahannya memiliki corporate brand

serta brand equity yang kuat.

3. Hasil perhitungan Epic Model efektivitas merek Yussy Akmal dimensi empati

(empathy) berada pada rentang efektif dengan skor 4,19. Responden menilai

bahwa merek Yussy Akmal menarik perhatian responden dan responden

menyukai merek tersebut.

4. Dimensi persuasi (persuation) merek Yussy Akmal  masuk dalam rentang

efektif yaitu dengan skor 3,88. Hal ini menunjukkan bahwa merek Yussy

Akmal memberikan dampak positif terhadap keinginan pembelian produk

Yussy Akmal.

5. Dimensi Dampak (Impact) untuk merek Yussy Akmal memperoleh skor 3,41,

yang artinya merek yussy akmal untuk dimensi impact berada pada rentang

efektif. Sehingga dengan skor tersebut dapat diketahui bahwa responden

memiliki pengetahuan yang cukup atas merek Yussy Akmal bread and cake.
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6. Dimensi Komunikasi (comunication) untuk merek yussy akmal berada pada

rentang efektif dengan skor 3,84. Hal ini berarti merek Yussy Akmal dinilai

jelas dalam menyampaikan pesannya yaitu yussy akmal mampu

mengkomunikasikan maksud dan produk yang dihasilkan perusahaan.

7. Setelah dilakukan pengujian, keempat dimensi di atas dinyatakan efektif

terhadap merek Yussy Akmal bread and cake. Nilai EPIC rate 3,83 yang

diperoleh dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa merek yussy akmal dinilai efektif

dalam membentuk merek korporat.

B. Saran

1. Sebaiknya PO. Yussy Akmal Bread and Cake lebih aktif memperkenalkan

mereknya kepada masyarakat melalui media cetak daerah seperti koran

Radar lampung, Lampung Pos, Tribun Lampung maupun media lokal

lainnya serta memperhatikan desain merek dalam hal persuasi terhadap

masyarakat dan kemampuan merek dalam meningkatkan product

knowledge (pengetahuan produk) konsumen. Karena pada dasarnya merek

yang menarik dan disukai belum merupakan jaminan bahwa merek

tersebut akan mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk yang

ditawarkan.

2. Desain kemasan hendaknya dilengkapi dengan logo sertifikasi halal dari

MUI, agar konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi produk Yussy

Akmal. Selain itu pihak Yussy Akmal sebaiknya juga menambahkan
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nomor legalitas produk dari BPOM untuk menambah kepercayaan

konsumen.

3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan menggunakan kuesioner

dengan pertanyaan terbuka sehingga dapat membahas mengapa responden

lebih tertarik dengan satu merek dibanding merek lainnya.

4. Pada penelitian selanjutnya, peneliti disarankan untuk menggunakan alat

pengukur lainnya atau metode selain EPIC Model. Hal ini dapat

memperlihatkan nilai variabel yang diteliti dengan tingkat signifikan yang

dapat dibuktikan dengan uji statistik sehingga dapat diketahui dengan jelas

variabel manakah yang paling mempengaruhi merek.
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