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ABSTRAK 

PERBANDINGAN PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP EKUITAS 

MEREk COFFEE SHOP DI BANDAR LAMPUNG 

(Studi Pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung) 

Oleh 

DWI ANGGUN ADRIANA 

Salah satu manifestasi gaya hidup modern saat ini adalah kebiasaan kelompok 

masyarakat tertentu  yang nongkrong di café atau coffee shop. Menjaga nama merek 

adalah hal penting, sukses atau tidaknya pengembangan merek sangat tergantung  

pada pengetahuan dan pemahaman konsumen  tentang merek itu. Untuk dapat 

mengetahui kekuatan merek yang beredar dipasaran perlu dilakukan riset untuk 

mengukur kekuatan merek atau ekuitas merek. Tujuan Penelitian ini untuk 

menjelaskan dan menganalisis perbedaan penilaian konsumen tentang ekuitas 

merek pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung antara lain Starbucks, Dr. Coffee, 

El’s Coffee House, Yellow Truck Coffee dan Keiko Bahabia. Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini 10 x 4 variabel = 40 sampel pengunjung setiap 

coffee shop, yang artinya total seluruh responden dari 5 coffee shop adalah 200. 
Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini adalah analisis 

varians satu arah (One Way Anova) dengan bantuan program SPSS 21. Perbandingan 

Penilaian Konsumen terhadap Ekuitas Merek Coffee Shop (Studi pada 5 Coffee Shop 

di Bandar Lampung) ditemukan hasil sebagai berikut: 1) Tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek pada coffee 

shop Starbucks, Dr. Coffee, El’s Coffee House, Yellow Truck dan Keiko Bahabia 

di Bandar Lampung; 2) Terdapat perbedaan yang signifikan kesadaran merek 

konsumen pada coffee shop Starbucks, Dr. Coffee, El’s Coffee House, Yellow 

Truck dan Keiko Bahabia di Bandar Lampung. Coffee shop Keiko Bahabia perlu 

dijadikan contoh, mengingat hanya coffee shop tersebut yang menerapkan berbagi 

edukasi terkait merek yang mereka miliki. Empat coffee shop lainnya harus 

mampu melakukan interaksi mendalam terkait uji merek yang mereka miliki 

ketika di konsumsi oleh pengunjung coffee shop. 

Kata Kunci : Ekuitas Merek, Persepsi Kualitas, Kesadaran Merek, Asosiasi 

Merek dan Loyalitas Merek. 

  



 

 

ABSTRACT 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF CONSUMER BRAND EQUITY 

AGAINST THE COFFEE SHOP IN BANDAR LAMPUNG  

(Studies on 5 Coffee Shop in Bandar Lampung) 

By 

DWI ANGGUN ADRIANA 

One of the manifestations of today's modern lifestyle is the habit of certain groups 

of people who hang out in cafes or coffee shops. Keeping the brand name is 

important, success or whether brand development depends greatly on the 

knowledge and understanding of that brand of skating. To be able to know the 

power of leveraging brand that is circulating in the market research performed to 

measure the tagline the power of leveraging the brand. The purpose of this 

research was to describe and analyze the differences consumers about brand 

equity assessment on 5 Coffee shop in Bandar Lampung, among others, Starbucks, 

Dr. Coffee, El’s Coffee House, Yellow Truck Coffee and Keiko Bahabia. The 

number of samples used in the study of variable 10 x 4 = 40 samples of visitors 

every coffee shop, which means a total of 5 respondents from whole coffee shop is 

200. The analysis is used to test the hypothesis of this research is a one-way 

analysis of variance (One-way ANOVA) with the help of the program SPSS. 

Comparative assessment of Consumer brand equity against the Coffee Shop 

(study on 5 Coffee Shop in Bandar Lampung) found the following results: 1) there 

was no significant difference in the perception of quality, Association brand and 

brand loyalty at a Starbucks, Dr. Coffee, El’s Coffee House, Yellow Truck Coffee 

and Keiko Bahabia. in Bandar Lampung; 2) There is a significant difference in 

consumer brand awareness at a Starbucks, Dr. Coffee, El’s Coffee House, Yellow 

Truck Coffee and Keiko Bahabia. in Bandar Lampung. Keiko Bahabia coffee shop 

needs to be used as example, given only the coffee shop which implement 

educational share-related brands that they have. Four other coffee shop should be 

able to do in-depth interaction test related brands that they have when in 

consumption by visitors coffee shop. 

Keywords: Brand Equity, Perceived Quality, Brand Awareness, Brand Loyalty 

and Brand Association. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Era Globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia telah

mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan masa-masa

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya produsen yang terlibat

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga menyebabkan

setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada konsumen sebagai tujuan

utama. Seperti yang dikutip dari gaikindo.or.id bahwa Kementerian Perindustrian

ingin terus menjaga konsistensi pertumbuhan industri lebih tinggi daripada angka

pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai dengan triwulan III 2015, pertumbuhan

industri pengolahan non-migas sebesar 5,21persen. Itu lebih tinggi dibanding

pertumbuhan ekonomi periode serupa pada 2014 sebesar 4,73 persen. Secara

nominal, ekspor produk hasil industri (industri pengolahan non migas) sampai

Agustus 2015 sebesar USD 72,21 milliar. Sementara, impor produk komoditi

industri sebesar USD 72,49 miliar.

Perusahaan harus dapat memberikan kepada pelanggan barang atau jasa yang

mempunyai nilai lebih tinggi, dengan kualitas lebih baik, harga lebih murah, dan

pelayanan yang lebih baik dari pada para pesaingnya. Memenangkan persaingan

tidaklah mudah, setiap perusahaan harus menciptakan dan memberi nilai yang
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sangat unggul kepada para pelanggan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya

pemasaran atas suatu produk (Soehadi, 2005).

Berhasil atau tidaknya produk di pasar tergantung dari keahlian pihak perusahaan

dalam mengkombinasikan fungsi-fungsi pemasaran. Pemasaran dapat dikatakan

sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk

merencanakan, menentukan harga produk yang ditawarkan, kegiatan promosi dan

tempat untuk mendistribusikan produk, termasuk kepuasan yang dirasakan

konsumen. Jika pemasaran akan suatu produk sudah baik, masih ada faktor lain

yang menentukan sukses tidaknya produk tersebut di pasaran. Salah satunya

adalah bagaimana perusahaan menciptakan dan memelihara suatu merek (Susanto,

A.B and Wijanarko, 2004).

Keberadaan merek menjadi semakin penting, merek bukanlah hanya sekedar

nama atau simbol saja. Merek menjadi satu pembeda suatu produk dengan produk

lainnya di antara beberapa komoditas, sekaligus menegaskan persepsi kualitas.

Seseorang membeli karena pengaruh suatu merek. Persepsi ini bukan sekedar

tentang barang atau jasa, melainkan juga tentang persepsi akan kualitas dengan

gengsi yang diraih. Merek merupakan suatu simbol yang kompleks yang

menjelaskan suatu atribut produk, manfaat produk, nilai, budaya, kepribadian, dan

pengguna (Susanto, A.B and Wijanarko, 2004).

Merek memiliki manfaat-manfaat, konsumen bebas memilih produk yang

dibutuhkan atau yang diinginkan, memutuskan tempat pembelian, bagaimana
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caranya, jumlah pembelian, kapan membeli dan mengapa konsumen membeli.

Pemasar sebagai pihak yang menawarkan berbagai produk harus dapat

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian

dengan merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan keinginan konsumen.

Kebutuhan-kebutuhan akan penampilan sudah dianggap sangat penting sehingga

kebutuhan yang tidak terlalu mendesak ini sudah menjadi keharusan dan wajib

dipenuhi. Kebutuhan akan penampilan dilihat dari pakaian dan atribut yang

digunakan oleh si pemakai (Warren, K. 2005).

Pada kondisi persaingan usaha yang semakin ketat saat ini perusahaan perlu

memanfaatkan sumber dayanya dengan optimal, termasuk berusaha menciptakan

atau melakukan rekayasa yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen, misalnya

melalui citra merek, harga, dan kualitas dari produknya. Merek menjadi salah satu

hal yang penting dalam era globalisasi, terutama pada Era Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA) 2015. Dasar-dasar dan manfaat dari merek masih saja tetap sama,

namun kompetisi sudah semakin meningkat. Melalui teknologi, suatu merek dapat

menghasilkan produk dan jasa yang inovatif, yang pada akhirnya menciptakan

kualitas yang baik dan memberikan nilai guna bagi konsumen yang tentunya akan

memdukung berjalannya aktivitas bisnis di Asia dalam era yang kompetitif

sekarang ini.

Merek memberi banyak manfaat bagi konsumen diantaranya membantu

konsumen dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas produk.

Konsumen lebih mempercayai produk dengan merek tertentu daripada produk
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tanpa merek meskipun manfaat yang ditawarkan serupa. Citra merek memainkan

suatu peranan penting dimana hal itu menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen

untuk mempercayai suatu merek. Pertimbangan konsumen dalam pemilihan suatu

merek akan menentukan apakah konsumen akan membangun hubungan terhadap

merek tersebut. Semakin baik citra merek yang ditunjukkan terhadap suatu merek

maka konsumen biasanya akan semakin loyal dalam menggunakan merek tersebut

(Ford, K. 2005).

Merek yang kuat mempunyai ekuitas merek yang tinggi, satu ukuran ekuitas

merek adalah sejauh mana pelanggan bersedia membayar lebih untuk merek

tersebut. Merek dengan ekuitas merek yang kuat adalah aset yang sangat

berharga. Penilaian merek adalah proses memperkirakan keseluruhan nilai

keuangan merek. Merek memang sebuah aspek yang penting dalam sebuah

produk. Namun disamping itu, Harga juga merupakan hal yang perlu diperhatikan

pada sebuah produk. Dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan

sebagi indikator nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat

yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Harga memiliki dua peranan utama

dalam proses pengamilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan

peranan informasi (Ford, K. 2005).

Merek merupakan aset penting dalam sebuah bisnis. Meskipun merek bersifat

intangible, tapi nilai sebuah merek lebih dari pada sesuatu yang tangible.

Kesadaran merek menunjukkan kesanggupan seorang calon konsumen untuk

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari
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kategori produk tertentu. Asosiasi merek menunjukkan pencitraan suatu merek

terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup,

manfaat, atribut produk, geografis, harga, selebritis (spoke person) dan lain-lain.

Kesan kualitas mencerminkan kesan konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau

keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang

diharapkan (Kotler, 2004).

Menurut Stephen King yang dikutip oleh Sukardi (2009) mengatakan bahwa

“Produk adalah barang yang dihasilkan oleh pabrik, sementara merek adalah

sesuatu yang dicari pembeli. Produk mudah ditiru, sementara merek memiliki

keunikan dan nilai tambah yang signifikan. Produk cepat usang, sementara merek

bertahan sepanjang zaman”. Merek-merek tersebut bersaing dalam benak

konsumen untuk menjadi yang terbaik. Perilaku konsumen yang cenderung brand

minded mendorong perusahaan untuk memberikan merek pada setiap produknya

dan berusaha menjadikan merek tersebut dikenal konsumen. Oleh karenanya,

menjaga nama merek adalah hal penting. Sukses tidaknya pengembangan merek

sangat tergantung pada pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang merek

itu. Untuk dapat mengetahui kekuatan merek yang beredar di pasaran perlu

dilakukan riset untuk mengukur kekuatan merek atau ekuitas merek (brand

equity).

Merek bukan hanya sebuah nama, simbol, gambar atau tanda yang tidak

berarti. Merek merupakan identitas sebuah produk yang dapat dijadikan sebagai alat

ukur apakah produk itu baik dan berkualitas. Konsumen melihat sebuah merek
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sebagai bagian yang paling penting dalam sebuah produk, dan merek dapat

menjadi sebuah nilai tambah dalam produk tersebut. Karena itu merek merupakan

aset penting dalam sebuah bisnis. Meskipun merek bersifat intangible, tapi nilai

sebuah merek lebih dari pada sesuatu yang tangible (Kotler, 2004).

Merek tidak berkembang terbatas pada produk barang saja, tetapi juga produk

jasa dan juga bisnis yang menghasilkan produk barang sekaligus jasa. Untuk bisnis

yang menjual paduan antara barang dan jasa misalnya bisnis HORECA (Hotel,

Restaurant and Café). Bagi konsumen, bisnis HORECA yang mempunyai merek

kuat, dapat memberikan nilai lebih pada konsumennya. Dari segi sosial, itu dapat

memberikan pengaruh nilai emosional yaitu prestige konsumen. Seiring dengan

berkembangnya jaman, masyarakat kota pada saat ini mengalami perubahan gaya

hidup (lifestyle). Salah satu manifestasi gaya hidup modern saat ini adalah kebiasaan

kelompok masyarakat tertentu yang nongkrong di cafe atau coffee shops.

Merek menjadi lebih dipertimbangkan oleh perusahaan dewasa ini, terutama

pada kondisi persaingan merek yang semakin tajam. Perusahaan semakin

menyadari arti penting merek bagi suksesnya sebuah produk. Oleh karenanya,

aktivitas- aktivitas strategi mengelola merek, meliputi penciptaan merek,

membangun merek, memperluas merek untuk memperkuat posisi merek pada

persaingan menjadi sangat diperhatikan oleh perusahaan. Semua upaya tersebut

dimaksudkan untuk menciptakan agar merek yang dimiliki oleh perusahaan

dapat menjadi kekayaan atau ekuitas bagi perusahaan. Tujuan  atau fokus utama

pada banyak organisasi beberapa waktu ini adalah menciptakan merek yang
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kuat. Merek yang kuat membantu perusahaan, antara lain dalam mempertahankan

identitas perusahaan (Aaker, 2006).

Menurut Keller (2003), ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon konsumen

terhadap perbedaan kesadaran dan asosiasi merek berdasarkan strategi

pemasarannya. Kegiatan pemasaran disini termasuk periklanan (advertising),

distribusi, strategi harga dan promosi, baik dilakukan untuk memperkenalkan

suatu merek yang baru ataupun untuk menjaga kelangsungan hidup merek

tersebut.

Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat terbesar dunia setelah Brazil,

Vietnam dan Colombia. Dari total produksi, sekitar 67% kopinya diekspor

sedangkan sisanya (33%) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingkat

konsumsi kopi dalam negeri berdasarkan hasil survei LPEM UI tahun 1989 adalah

sebesar 500 gram/kapita/tahun. Dewasa ini kalangan pengusaha kopi

memperkirakan tingkat konsumsi kopi di Indonesia telah mencapai 800

gram/kapita/tahun. Dengan demikian dalam kurun waktu 20 tahun peningkatan

konsumsi kopi telah mencapai 300 gram/kapita/tahun (aeki.aice.org).

Strata Industri kopi dalam negeri sangat beragam, dimulai dari unit usaha berskala

home industry hingga industri kopi berskala multinasional. Produk-produk yang

dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kopi dalam negeri,

namun juga untuk mengisi pasar di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa

konsumsi kopi di dalam negeri merupakan pasar yang menarik bagi kalangan
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pengusaha yang masih memberikan prospek dan peluang sekaligus menunjukkan

adanya kondisi yang kondusif dalam berinvestasi dibidang industri kopi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat kota pada saat ini mengalami

perubahan gaya hidup (lifestyle). Salah satu manifestasi gaya hidup modern saat

ini adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang melakukan aktivitas di

cafe atau coffee shop. Hal ini didukung oleh pendapat Renald Kasali (2008),

seorang pakar di bidang pemasaran yang mengatakan, “Ngopi kini bukan lagi

sekedar untuk menghilangkan kantuk, tapi sebagai bagian gaya hidup, dimana

coffee shop menjadi tempat kongkow yang amat diminati”.

Gaya hidup ini sesuai dengan karakter orang Indonesia yang suka berkumpul.

Persaingan bisnis di bidang industri produk dan jasa ini menjadi semakin ketat

sehingga membuat pelaku bisnis coffee shop harus mampu menciptakan sesuatu

yang berbeda dengan coffee shop lain yang sejenis. Kualitas produk yang

ditawarkan tidak lagi menjadi standar usaha, karena hampir seluruh pelaku

bisnis dapat menyediakan produk berkualitas tinggi. Sehingga strategi yang bisa

dilakukan adalah merek. Seperti pendapat Stephen King seorang CEO WPP

Group, London, menyebutkan bahwa “Produk adalah barang yang dihasilkan oleh

pabrik, sementara merek adalah sesuatu yang dicari pembeli. Produk mudah

ditiru, sementara merek memiliki keunikan dan nilai tambah yang signifikan.

Produk cepat usang, sementara merek bertahan sepanjang jaman” (Sukardi 2009).

Pada masa sekarang ini, minum kopi di coffee shop telah menjadi gaya hidup
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(lifestyle) masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekedar minum kopi, tetapi

biasanya coffee shop juga menjadi  tujuan beberapa kalangan untuk melakukan

kegiatan tertentu, seperti bertemu klien, atau belajar kelompok bagi kalangan

mahasiswa. Warung kopi adalah tempat nongkrong pecinta kopi, atau bukan

pecinta kopi. Warung kopi sekarang sudah berevolusi dari yang tadinya hanya

sekedar tempat minum kopi, menjadi tempat melakukan berbagai hal. Ada yang

ke warung kopi murni untuk minum kopi karena memang suka kopi. Ada yang ke

warung kopi untuk akses internet. Warung kopi yang kekinian rata-rata dilengkapi

dengan wifi yang bisa diakses gratis. Ada juga yang tidak suka kopi tapi ke

warung kopi, entah karena menemani pacar atau suami, atau di warung kopi itu

memang menyediakan jus atau gorengan favoritnya. Warung kopi sudah

meluaskan fungsinya, bukan sekedar tempat minum kopi saja, tapi tempat apa

saja, yang suka catur, main catur di sana, yang suka membaca, ya membaca di

sana, yang suka melamunpun melamun di sana. Tak heran warung kopi menjamur

bak jamur di musim hujan, tapi tidak mati walaupun musim panas.

Sejak masuknya Starbucks, coffee shop asal Seattle Amerika, bisnis coffee shop

mulai marak di Indonesia. Ada dua macam pemain coffee shop di Indonesia,

yaitu pemain lokal dan pemain asing. Kesuksesan Starbucks ini mendorong

kedai kopi asing lain untuk membuka gerainya di Indonesia, sebut saja Gloria

Jeans dan Coffee Bean yang keduanya berasal dari  Amerika. Tak berapa lama

kemudian, negara-negara lain sebagai franchisor coffee shop mulai memasuki

Indonesia dan membuka gerainya di kota-kota besar di Indonesia, seperti
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Jakarta, Medan,  Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makasar dan Bandar

Lampung. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kunjungan pelanggan coffee

shop yang ada di Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Jumlah kunjungan pelanggan per hari di coffee shop yang ada di
Bandar Lampung

No Nama coffee shop Jumlah rata-rata kunjungan per hari
1 Starbuck Coffee 86
2 Els Coffee House 54
3 Keiko Bahabia 50
4 Dr Coffee 48
5 Yellow Truck 45

Sumber: Data Sekunder (diolah) tahun 2016

Merek-merek yang bersaing dalam benak konsumen untuk menjadi yang terbaik.

Perilaku konsumen yang cenderung loyal terhadap merek (brand minded)

mendorong perusahaan untuk memberikan merek pada setiap produknya dan

berusaha menjadikan merek tersebut dikenal konsumen. Berikut adalah gambaran

umum yang menjadi objek penelitian ini.

Gambar 1.1 Gambaran Objek Penelitian

Coffee shop yang peneliti ambil sebagai objek penelitian ini merupakan tempat

meminum kopi berdasarkan lama pengoperasiannya lebih dari 2 tahun. Seperti hal

nya Starbucks, sudah sangat umum anak-anak muda mengenal tempat tersebut

dikarenakan tempat tersebut memang dikenal sebagai tempat meminum kopi

franchise dari luar negeri. Selanjutnya Els Coffee merupakan tempat meminum
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kopi yang hampir seluruh kopi yang disediakan merupakan hasil produksi dari

kopi daerah Lampung, kedai ini di Bandar Lampung sendiri sudah memiliki 3

outlet. Selanjutnya Keiko Bahabia, bisa dibilang inilah pelopor tempat ngopi yang

mulai banyak hadir di Bandar Lampung saat ini. Dimulai dari tahun 2011 hingga

kini Keiko Bahabia masih mempertahankan eksistensinya. Dr. Coffee merupakan

salah satu tempat ngopi yang sekaligus memiliki alat roasting kopi sendiri. Lain

halnya dengan Yellow Truck Coffe, tempat minum kopi satu ini termasuk masih

genap satu tahun hadir di Bandar Lampung akan tetapi coffe shop ini telah

memiliki lebih dari lima outlet di Kota Bandung yang mana disana sudah lebih

marak terkait fenomena tempat ngopi.

Oleh karenanya, menjaga nama merek adalah hal penting. Sukses tidaknya

pengembangan merek sangat tergantung pada pengetahuan dan pemahaman

konsumen tentang merek itu. Untuk dapat mengetahui kekuatan merek yang

beredar di pasaran perlu dilakukan riset untuk mengukur kekuatan merek atau

ekuitas merek. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis penilaian konsumen

terhadap ekuitas merek kelima coffee shop yang ada di Bandar Lampung yaitu

Starbuck Coffee, Els Coffee House, Keiko Bahabia, Dr Coffe dan Yellow Truck.

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada elemen-elemen ekuitas

merek, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas

merek, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Perbandingan Penilaian Konsumen Terhadap Ekuitas Merek Coffee Shop di

Bandar Lampung (Studi pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan penilaian konsumen tentang persepsi kualitas

pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung?

2. Apakah terdapat perbedaan penilaian konsumen tentang kesadaran merek

pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung?

3. Apakah terdapat perbedaan penilaian konsumen tentang asosiasi merek pada

5 Coffee Shop di Bandar Lampung?

4. Apakah terdapat perbedaan penilaian konsumen tentang loyalitas merek pada

5 Coffee Shop di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisis perbedaan penilaian konsumen tentang

persepsi kualitas pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung.

2. Menjelaskan dan menganalisis perbedaan penilaian konsumen tentang

kesadaran merek 5 Coffee Shop di Bandar Lampung.

3. Menjelaskan dan menganalisis perbedaan penilaian konsumen tentang

asosiasi merek pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung.

4. Menjelaskan dan menganalisis perbedaan penilaian konsumen tentang

loyalitas merek pada 5 Coffee Shop di Bandar Lampung.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam mengetahui hal-hal

apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli serta dapat

dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

Untuk memberikan kontribusi bagi pemikiran guna memperluas cakrawala

wawasan peneliti dalam bidang  manajemen pemasaran khususnya dalam

bidang branding.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Merek

Menurut Kotler dalam Rangkuti (2004), merek membedakan penjual, produsen,

atau produk dari penjual, produsen atau yang lain. Merek dapat berupa nama,

merek dagang, penjual diberi hak eksklusif untuk menggunakan mereknya. Jadi

merek berbeda dengan aktiva yang lain seperti paten atau hak cipta yang

mempunyai batas waktu (Rangkuti, 2004). Menurut UU Merek No. 15 tahun

2001 pasal 1 ayat 1, merek adalah “tanda 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 atau jasa”

(Tjiptono, 2005). Definisi tersebut senada dengan definisi menurut American

Marketing Association dalam Kotler (2000) “Merek adalah nama, simbol,

rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk

mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan

membedakannya dari produk pesaing”.

Merek-merek terbaik dapat memberikan jaminan kualitas bagi konsumennya.

Merek lebih dari sekadar simbol dikarenakan adanya enam level pengertian yang

terkandung didalamnya (Tjiptono, 2005) meliputi:
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1. Atribut : seperti halnya kualitas, gengsi, nilai jual kembali, desain, dan

lainnya.

2. Manfaat : yaitu meskipun sejumlah merek membawa sejumlah atribut,

konsumen sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut.

3. Nilai : Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai

merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek

tersebut.

4. Budaya : yaitu merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Honda

mewakili budaya Jepang yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja

efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

5. Kepribadian : merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para

penggunannya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian

pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

6. Pemakai : yaitu merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau

menggunakan produk tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu

menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya.

Misalnya, untuk menggambarkan orang yang sporty selalu menggunakan

produk Reebok.

Menurut Kotler (2003) suatu brand adalah label yang mengandung arti dan

asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih, yaitu memberi warna dan

getaran pada produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam Rangkuti (2004), merek

merupakan hal yang sangat penting baik bagi produsen maupun konsumen. Dari

sisi konsumen, merek mempermudah pembelian. Bila tidak ada merek, konsumen
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harus mengevaluasi semua produk yang tidak memiliki merek setiap kali merek

akan melakukan pembelian. Merek juga membantu meyakinkan konsumen bahwa

mereka akan mendapatkan kualitas yang konsisten setiap kali mereka membeli

produk tersebut. Dari sisi produsen, merek dapat dipromosikan. Merek dapat

dengan mudah diketahui ketika diperlihatkan atau ditempatkan dalam suatu

display. Selain itu, merek dapat dipakai untuk mengurangi perbandingan harga,

karena merek adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam

membandingkan produk-produk sejenis yang berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai dua unsur, yaitu

brand name yang terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang dapat terbaca, serta

brand mark yang berbentuk simbol, desain, atau warna yang spesifik. Kedua

unsur dari sebuah merek, selain berguna untuk mempermudah konsumen, juga

untuk menggali dan mengidentifikasi barang atau jasa yang hendak dibeli

(Rangkuti, 2004).

Istilah “merek” sebenarnya memiliki banyak interpretasi dan tidaklah mudah

membedakannya dengan “produk” dan “market offering”. Profesor brand

marketing dari University of Birmingham, Leslie de Chernatony dalam Tjiptono

(2005) mengidentifikasi setidaknya ada 14 interpretasi terhadap merek, yang

dikelompokkan dalam tiga kategori: interpretasi berbasis input (branding

dipandang sebagai cara para manajer mengalokasikan sumber dayanya dalam

rangka meyakinkan konsumen), interpretasi berbasis output (interpretasi dan

pertimbangan konsumen terhadap kemampuan merek memberikan nilai tambah

bagi mereka), dan interpretasi berbasis waktu (menekankan branding sebagai
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proses yang berlangsung terus menerus). Ketiga kategori tersebut kemudian

dijabarkan menjadi 14 macam interpretasi, yaitu merek sebagai logo, instrumen

hukum, perusahaan, shortland, risk reducer, positioning, kepribadian, serangkaian

nilai, visi, penambah nilai, identitas, citra, relasi, dan evolving entity. Interpretasi

tersebut tidak harus bersifat mutually exclusive, karena sesungguhnya merek

merupakan perpaduan dari beraneka macam interpretasi. Dengan demikian

dimungkinkan adanya kombinasi dari berbagai macam interpretasi. Rangkuti

(2004) mengungkapkan, membangun merek yang kuat memerlukan pondasi yang

juga kuat, yang dapat dilakukan melalui :

1. Memiliki positioning yang tepat

Merek dapat di positioning kan dengan berbagai cara, misalnya dengan

menempatkan posisinya secara spesifik di benak pelanggan. Positioning yang

tepat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap produk yang

bersangkutan, perusahaan, tingkat persaingan, kondisi pasar serta pelanggan.

2. Memiliki brand value yang tepat

Semakin tepat merek dipositioningkan di benak pelanggan, merek tersebut

akan semakin kompetitif. Untuk mengelola hal tersebut kita perlu mengetahui

brand value akan membentuk brand personality yang mencerminkan gejolak

perubahan selera konsumen.

3. Memiliki konsep yang tepat

Pengembangan konsep merupakan proses kreatif, karena berbeda dari

positioning, konsep dapat terus menerus berubah sesuai dengan daur hidup

produk bersangkutan. Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan
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semua elemen-elemen brand value dan positioning yang tepat, sehingga

brand image dapat terus ditingkatkan.

Strategi merek dapat berupa pengenalan merek baru (new brand), strategi multi

merek (multy brand strategy), strategi perluasan merek (brand extension strategy)

dan strategi perluasan lini (line extension strategy). (Rangkuti,2004):

1. Merek baru (new brand)

Sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah nama merek baru ketika

memasuki sebuah kategori produk baru. Strategi ini dapat dilakukan karena

tidak ada nama merek yang sesuai.

2. Multi merek (multy brand)

Perusahaan ingin mengelola berbagai nama merek dalam kategori yang ada

untuk mengemukakan fungsi dan manfaat yang berbeda.

3. Perluasan merek (brand extension)

Usaha apapun yang dilakukan untuk mengunakan sebuah nama merek yang

sudah berhasil untuk meluncurkan produk baru atau produk yang

dimodifikasi dalam kategori baru.

4. Perluasan lini (line extension)

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan memperkenalkan

berbagai macam feature atau tambahan variasi produk, dalam sebuah kategori

produk yang ada di bawah nama merek yang sama, seperti rasa, bentuk,

warna, atau ukuran kemasan baru.
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Intensitas pembelian, menurut Assael (1998) adalah tahap terakhir dari rangkaian

proses keputusan pembelian konsumen tersebut. Proses ini dimulai dari

munculnya kebutuhan akan suatu produk atau merek (need arousal), dilanjutkan

dengan pemrosesan informasi oleh konsumen (consumer information processing).

Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi produk atau merek tersebut. Hasil

evaluasi ini yang akhirnya memunculkan niat atau intensitas untuk membeli,

sebelum akhirnya konsumen benar-benar melakukan pembelian. Masih menurut

Assael (1998), Intensitas pembelian lebih dekat ke perilaku dibandingkan dengan

sikap. Intensitas pembelian terbentuk dari sikap konsumen terhadap produk dan

keyakinan konsumen terhadap kualitas. Menurut Engel (2003), Intensitas

pembelian merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen

untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan

pada periode tertentu, sehingga dapat dikatakan pula bahwa intensitas membeli

adalah pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana pembelian

sejumlah produk dengan merek tertentu. Indikator untuk variabel intensitas

pembelian ini adalah niat membeli, konsiderasi untuk membeli, dan kemungkinan

untuk membeli.

2.2 Ekuitas Merek (Brand Equity)

2.2.1 Pengertian Ekuitas Merek (Brand Equity)

Terdapat banyak makna dalam konsep brand equity. MSI (Marketing Science

Institute) menyatakan bahwa brand equity dapat digambarkan oleh konsumen

dalam bentuk aset keuangan dan dalam sekumpulan asosiasi dan perilaku (Keller,

2003). Menurut Aaker (2006) sebagai berikut brand equity atau ekuitas merek
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merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu

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

diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan

perusahaan. Kemudian Shimp (2003) menyatakan bahwa “Brand equity adalah

nilai merek yang menghasilkan brand awareness yang tinggi dan asosiasi merek

yang kuat, disukai, dan mungkin pula unik, yang diingat konsumen atas merek

tertentu”.

Perilaku konsumen pada umumnya terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi,

saran dari orang lain/teman-teman serta dari komunikasi yang disampaikan

melalui media elektronik (seperti televisi, radio, dll) atau media cetak (seperti

surat kabar, majalah, tabloid, dll). Kemudian kepuasan konsumen juga menjadi

elemen penting dalam tahap evaluasi sebagai salah satu ukuran keberhasilan

kinerja perusahaan sehingga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan (costumer

loyalty) dan menambah nilai positif pada ekuitas merek (brand equity) produk.

Pengertian produk menurut Kotler (2002) dalam terjemahan, sebagai berikut:

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk

memenuhi keinginan dan kebutuhan”. Produk yang memenuhi standar dan

berkualitas menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan

dalam mengembangkan suatu ekuitas merek agar produk yang dihasilkannya

dapat bertahan. Hal ini tentunya didukung oleh atribut-atribut produk yang

menyertainya sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan agar produk

memiliki ekuitas merek yang baik dan dapat diterima oleh konsumen dapat

tercapai. Dari sisi perilaku, ekuitas merek penting untuk memberikan diferensiasi
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yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan persaingan non

harga (Aaker, 1997). Selain itu Aaker (1997) mengutarakan bahwa ekuitas merek

terdiri dari:

a. Kesadaran merek (brand awareness)

b. Asosiasi merek (brand association)

c. Persepsi kualitas (perceived quality)

d. Loyalitas merek (brand loyalty)

e. Aset-aset merek lainnya (other proprietary assets)

Knapp (2001), mendefinisikan ekuitas merek sebagai totalitas dari persepsi merek,

mencakup kualitas relatif dari produk dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas

pelanggan, kepuasan dan keseluruhan penghargaan terhadap merek. Martin and

Brown dalam Lassar et. Al. (1995) dalam Tony Sitinjak (2005), menyatakan

ekuitas merek memiliki lima dimensi, yaitu kesan kualitas (perceived quality),

kesan nilai (perceived value), citra (image), dapat dipercaya (trustworthiness), dan

komitmen (commitment). Empat komponen ekuitas merek menjadi tolak ukur

penelitian ini terkait penilaian konsumen pada 5 coffee shop di Bandar Lampung.

Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas dan Loyalitas Merek

merupakan faktor penilaian konsumen akan tempat ngopi yang rutin mereka

kunjungi.

2.2.2 Keunggulan Brand Equity

Melalui merek dengan ekuitas merek yang kuat, perusahaan dapat

menggunakannya untuk mengusai pasar dengan mengembangkan keuntungan
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yang kompetitif dan berkelanjutan (suistainable competitive advantage).

Kekuatan merek dapat dilihat dari kuat tidaknya ekuitas merek. Dari sisi perilaku,

ekuitas merek penting untuk memberikan diferensiasi yang mampu menciptakan

keunggulan kompetitif berdasarkan persaingan non harga (Aaker, 1997). Dalam

Kotler (1995) keuntungan kompetitif yang dapat diperoleh tingginya ekuitas

merek adalah:

a. Merek tersebut memberikan pertahanan terhadap persaingan harga yang

kompetitif.

b. Lebih mudah meluncurkan perluasan merek karena kredibilitasnya yang

tinggi.

c. Mampu menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing karena terdapat

keyakinan konsumen terhadap kredibilitas barang tersebut.

d. Posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan distributor dan pengecer sebab

pelanggan mengharapkan mereka memiliki merek tersebut.

e. Menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena tingkat kesadaran dan

kesetiaan merek konsumen tinggi.

Pengelolaan ekuitas merek perlu dilakukan dengan cermat mengingat para

pelanggan akan sangat terikat dengan hal tersebut pada waktu akan melakukan

relationship dengan perusahaan. Oleh karenanya pemahaman pelanggan berdasar

ekuitas merek menjadi critical view bagi pemasar. Keller (1999) dalam Bertha

Bekti (2003) mendefinisikan pelanggan berdasar ekuitas merek sebagai suatu

pemahaman yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek sebagai bentuk respon

dari aktifitas pemasaran. Pelanggan berdasar ekuitas merek yang baik akan
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mempengaruhi tanggapan mereka secara positif terhadap suatu produk, harga,

atau komunikasi ketika merek tersebut diidentifikasi.

Konsep ekuitas merek mempengaruhi secara langsung efektifitas pengelolaan

merek dalam jangka panjang yang diterjemahkan dalam keputusan-keputusan

pemasaran. Aktifitas perusahaan dalam program pemasaran secara potensial dapat

mengubah pemahaman konsumen mengenai merek tertentu baik sisi „brand

awareness‟ dan „brand image’. Oleh karenanya perspektif pelanggan berdasarkan

ekuitas merek menjadi sangat penting ketika membuat keputusan pemasaran

untuk mempertimbangkan bagaimana perubahan-perubahan kedua aspek tersebut

apakah berpengaruh positif atau malah sebaliknya terhadap keputusan pemasaran

(Usahawan, 2003).

Keller (1993) dalam Tony Sitinjak (2005), mengatakan bahwa terdapat dua

motivasi secara umum dalam studi ekuitas merek. Pertama berdasarkan motivasi

keuangan untuk mengestimasi nilai dari merek yang lebih tepatnya untuk maksud

akuntansi atau untuk maksud merger, akuisisi. Kedua berdasarkan motivasi untuk

meningkatkan produktivitas pemassaran dengan efisiensi biaya pemasaran. Dari

perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan respon konsumen terhadap nama

merek yang dievaluasi oleh konsumen.

2.3 Brand Awareness

Kesadaran merek merupakan suatu penerimaan dari konsumen terhadap suatu

merek dalam benak mereka, dimana hal itu ditunjukkan dari kemampuan

konsumen dalam mengingat dan mengenali ciri khas sebuah merek, dan
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mengaitkannya kedalam kategori tertentu. Meningkatkan kesadaran adalah suatu

mekanisme untuk meningkatkan pangsa merek.

Menurut Aaker (1997) : “ kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan

bagian dari kategori produk tertentu”. Ada empat level daya ingat konsumen

mengenai merek dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi (Aaker, 1997)

adalah sebagai berikut:

a. unaware brand (tidak menyadari merek) adalah tingkat terendah dalam

piramida merek, dimana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek.

b. brand recognition (pengenalan merek) adalah tingkat minimal kesadaran

merek dimana pengenalan merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan

dengan bantuan.

c. brand recall (pengingatan kembali merek) adalah pengingatan kembali

terhadap merek tanpa lewat bantuan.

d. top of mind (puncak pikiran) adalah merek yang pertama kali diingat ketika

konsumen ditanya tentang kategori suatu produk yang dapat diingat kembali

secara spontan tanpa bantuan.

Peran kesadaran merek dapat dipahami dengan mengkaji bagaimana kesadaran

merek menciptakan suatu nilai. Nilai-nilai yang tercipta dari kesadaran merek

menurut Durianto dkk. (2004) adalah:

a. Jangkar bagi asosiasi lain

b. Familiar atau rasa suka

c. Substansi atau komitimen
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d. Mempertimbangkan merek

Kesadaran nama atau familiaritas juga merupakan penggerak ekuitas merek.

Kesadaran tanpa diferensiasi menghasilkan nama merek komoditi yang terkenal

yang dapat menjadi keuntungan secara marjinal (Knapp, 2002). Semakin tinggi

tingkat kesadaran tentang merek, berarti produk tersebut berada dalam benak

konsumen sebelum merek lain (Durianto dkk., 2004). Selanjutnya kesadaran

merek bukan menjadi suatu daya ingat saja, namun merupakan suatu proses

pembelajaran bagi konsumen terhadap suatu merek. Membangun kesadaran merek

biasanya dilakukan dalam waktu yang lama karena penghafalan bisa berhasil

dengan repetisi dan penguatan. Dalam kenyataannya, merek-merek dengan tingkat

pengingatan kembali yang tinggi merupakan merek-merek yang berusia lama.

2.4 Brand Association

Brand associations adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang tentang

suatu merek. Brand associations yang terkait dengan merek akan semakin

meningkat seiring dengan semakin tingginya intesitas interaksi konsumen dengan

merek. Suatu merek yang telah mapan akan memiliki posisi yang menonjol dalam

persaingan bila didukung oleh berbagai brand associations yang kuat. Berbagai

brand associations yang saling berhubungan tentang merek akan menimbulkan

suatu rangkaian yang disebut brand image. Semakin banyak brand associations

yang saling berhubungan tersebut, semakin kuat brand imagenya.

Pada umumnya brand asssociations terhadap merek menjadi pijakan konsumen

dalam keputusan pembelian dan loyalitas pada merek tersebut. Dalam prakteknya
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didapati banyak sekali kemungkinan variasi dari brand associations yang dapat

memberikan suatu nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi perusahaan maupun

dari sisi pengguna. Berbagai fungsi brand associations tersebut adalah:

a. Help process/retreive information (membantu proses penyusunan informasi)

b. Differentiate (membedakan) Suatu kesan dapat memberikan landasan yang

penting bagi upaya pembedaan suatu merek dari merek lain.

c. Reason to buy (alasan pembelian) Brand associations membangkitkan

berbagai atribut produk atau manfaat bagi konsumen (costumer benefits) yang

dapat memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk membeli dan

menggunakan merek tersebut.

d. Create possitive attitude/feelings (menciptakan sikap atau perasaan positif)

Beberapa brand associations mampu merangsang suatu perasaan positif yang

pada gilirannya merembet ke merek yang bersangkutan. Brand associations

tersebut dapat menciptakan serta mengubah pengalaman tersebut menjadi

sesuatu yang lain daripada yang lain.

e. Basis for extensions (landasan untuk perluasan) Suatu brand associations

dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan dengan menciptakan suatu

rasa kesesuaian (sense of fit) antara merek dan sebuah produk baru atau

dengan menghadirkan alasan untuk membeli produk perluasan tersebut.

Nilai yang mendasari merek seringkali didasarkan pada asosiasi-asosiasi spesifik

yang berkaitan dengannya. Menurut Aaker (1997) suatu asosiasi merek adalah

segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Asosiasi itu

tidak hanya eksis namun juga mempunyai tingkatan kekuatan. Kaitan pada sebuah
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merek akan semakin kuat jika dilandasi dengan pengalaman untuk

mengkomunikasikannya dan apabila kaitan didukung dengan suatu jaringan dari

kaitan-kaitan lainnya. Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya

terangkai dalam berbagai bentuk yang bermakna.

Asosiasi dan pencitraan, keduanya mewakili berbagai persepsi yang dapat

mencerminkan realita objektif. Suatu merek yang telah mapan akan mempunyai

posisi yang menonjol dalam semua kompetisi karena didukung oleh berbagai

asosiasi yang kuat. Nilai mendasar dari sebuah merek seringkali merupakan

kumpulan dari asosiasinya, dengan kata lain merupakan makna merek tersebut

bagi khalayak.

Aaker (1997) mengemukan adanya 11 tipe asosiasi, yaitu: atribut produk, atribut

tak berwujud, manfaat bagi pelanggan, harga relatif, penggunaan/aplikasi,

pengguna/pelanggan, orang terkenal, gaya hidup/kepribadian, kelas produk,

kompetitor, negara/wilayah geografis. Menurut Farquhar dalam Kertajaya dalam

Humdiana (2005) terdapat mempat asosiasi utama yang bisa terjadi, yaitu: product

features, consumer benefits, usage situation, dan product category. Keempat

asosiasi tersebut dapat saling berkaitan erat, dan asosiasi yang diinginkan bisa

ditekankan secara berbeda. Asosiasi lain juga dapat timbul, tetapi biasanya terkait

baik secara langsung maupun tidak langsung pada asosiasi-asosiasi di atas.

2.5 Perceived Quality

Kualitas pada dasarnya adalah dorongan pelanggan. Hal ini disebabkan karena

pelanggan yang menentukan keputusan terakhir akan kualitas produk yang ada di
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pasar. Pengukuran kualitas dari segi pemasaran harus menggunakan sudut

pandang konsumen terhadap kualitas (Magdalena, 2004). Menurut Keller (1998)

dan Aaker (1991) dalam Magdalena (2004) menyatakan bahwa persepsi kualitas

dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas, atau

keunggulan relatif dari sebuah produk atau jasa terhadap alternatif-alternatif yang

relevan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kualitas yang dipersepsikan

tidak bisa ditetapkan secara objektif karena kualitas yang dipersepsikan ini

merupakan ini merupakan persepsi-persepsi yang juga melibatkan apa yang

penting bagi pelanggan. Oleh sebab itu persepsi kualitas merupakan suatu

penilaian global yang berdasarkan persepsi konsumen akan apa yang mereka pikir

yang dapat membentuk suatu kualitas produk dan seberapa baik tingkat merek

dalam dimensi tersebut (Aaker,1991 dalam Magdalena,2004).

Persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai pendapat seseorang mengenai

seluruh keunggulan produk.Persepsi kualitas adalah (1). berbeda dari kualitas

sesungguhnya, (2). memiliki tingkat keabstrakan yang lebih tinggi dibanding

atribut spesifik dari produk, (3). sebuah penilaian global dimana pada beberapa

kasus menterupai sikap, dan (4). penilaian yang berasal dari konsumen berdasar

apa yang ada dalam ingatannya (Zeitham, 1988 dalam Magdalena, 2004).

Konsumen menilai kualitas suatu produk berdasar intrinsic dan extrinsic. Intrinsic

berkaitan dengan karakteristik fisik produk tersebut, seperti warna, ukuran, rasa

dan aroma. Konsumen melakukan evaluasi terhadap kualitas produk dengan

intrinsic, karena hal tersebut memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan

keputusan akan pilihan produk mereka secara rasional/obyektif. Sedangkan pada
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saat konsumen tidak mempunyai pengalaman terhadap produk tersebut, maka

konsumen mengevaluasi produk berdasarkan extrinsic, yaitu berkaitan dengan

harga, brand image, manufacture’s image, retail store’s image yang

mempengaruhi persepsi konsumen akan kualitas produk.

2.6 Brand Loyalty

Brand loyalty merupakan suatu ukuran loyalitas konsumen terhadap suatu merek.

Ukuran loyalitas konsumen ini dapat memberikan gambaran mungkin tidaknya

konsumen beralih ke merek lain, terutama jika merek tersebut mengalami

perubahan baik yang menyangkut harga maupun atribut lain. Bila loyalitas

pelanggan terhadap suatu merek meningkat, kerentanan kelompok pelanggan

tersebut dari ancaman dan serangan merek produk pesaing dapat dikurangi.

Pelanggan yang loyal pada umumnya akan melanjutkan pembelian terhadap

merek tersebut, walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek.

Menurut Aaker (1997) loyalitas merek adalah suatu ukuran keterkaitan seorang

pelanggan terhadap sebuah merek. Ada beberapa tingkatan dalam loyalitas merek:

a. switches, pembeli tidak loyal sama sekali, tidak tertarik pada merek

perusahaan, berpindah-pindah, serta peka terhadap perubahan harga

b. habitual buyer, pembeli yang puas terhadap produk, atau bersifat kebiasaan,

sehingga tidak ada alasan untuk beralih. Setidaknya tidak mengalami

ketidakpuasan.
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c. satiesfied buyer, pembeli yang puas, namun mereka menanggung biaya

peralihan (switching cost), biaya dalam waktu, uang, atau risiko kinerja

berkenaan dengan tindakan beralih merek.

d. likes the brand, pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek,

menganggap merek sebagai sahabat.

e. committed buyer, pelanggan yang setia, mempunyai kebanggaan dalam

menjadi pelanggan suatu merek.

Menurut Duane Knapp (2001) untuk menciptakan loyalitas absolut konsumen,

kuncinya adalah dengan melampaui harapan pelanggan dan menyenangkan serta

mengejutkan pelanggan bilamana mungkin.

2.6.1 Peran Brand Equity

Brand equity merupakan asset yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata

pelanggan atau konsumennya. Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa

lalu dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi, dengan berbagai karakteristik

brand. Menurut Sitinjak (2001), di samping memberikan nilai bagi konsumen,

brand equity juga memberikan nilai bagi perusahaan dalam bentuk:

1. Brand equity yang kuat dapat mempertimggi keberhasilan program dalam

memikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Promosi yang

dilakukan akan lebih efektif jika brand dikenal. Brand equity yang kuat dapat

menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas brand, karena brand
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diciptakan di dalam benak sehingga merek yang sesuai harus dapat

mengkomunikasikan kualitas dari suatu produk.

2. Empat dimensi brand equity: brand awareness, brand association, perceived

quality, dan aset merek lainnya, dapat mempengaruhi alasan pembelian,

bahkan seandainya brand awareness, brand association, dan perceived quality

tidak begitu berpengaruh dalam proses pemilihan brand, namun ketiganya

tetap dapat mengurangi keinginan ransangan konsumen untuk mencoba

merek-merek lain.

3. Brand association juga sangat penting sebagai dasar positioning maupun

strategi perluasan produk. Suatu analisis terhadap portpolio brand sangat

diperlukan untuk mengetahui efektifitas dari perluasan brand yang telah

dilakukan.

4. Brand loyalty yang telah diperkuat merupakan hal penting dalam merespon

inovasi yang dilakukan para pesaing. Brand loyalty adalah salah satu kategori

yang dipengaruhi oleh brand awareness. Nama brand dapat memberikan

kesan bahwa produk dibuat dengan baik (perceived quality), diyakinkan oleh

asosiasi dan loyalitas (seorang konsumen yang loyal tidak akan menyukai

produk yang kualitasnya rendah).

5. Brand equity yang kuat memungkinkan perusahaan memperoleh margin yang

lebih tinggi dengan saluran distribusi, toko, supermarket, dan tempat-tempat

penjualan lainnya tidak akan ragu-ragu untuk menerima suatu produk dengan

brand equity yang kuat. Selain itu, akan memudahkan para pedagang untuk

menjual produk tersebut dan saluran distribusi dapat berkembang sehingga
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semakin banyak tempat penjualan maka akan semakin memperbesar

kemungkinan peningkatan volume penjualan.

6. Aset-aset lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan

dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki oleh pesaing. Biasanya

bila dimensi utama dari brand equity yaitu brand awareness, brand

association, perceived quality, dan brand loyalty sudah sangat kuat secara

otomatis aset brand equity lainnya akan kuat.

7. Dengan memiliki brand equity yang kuat perusahaan dapat mengembangkan

suatu produk baru dengan merek yang sama dan menjadi suatu kemudahan

bagi perusahaan dalam perluasan lini mereknya karena kredibilitas dari merek

yang terdahulu.

2.7 Loyalitas Pelanggan

2.7.1 Pengertian Loyalitas

Pada dasarnya setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen akan

mempelajari setiap keinginan, kebutuhan dan perilaku yang tampak serta berusaha

untuk memenuhinya agar tecapai kepuasan konsumen. Pelanggan yang

memperoleh kepuasan dalam pelayanan merupakan modal dasar bagi perusahaan

dalam membentuk loyalitas pelanggan. Menurut Tjiptono (2006) setiap

perusahaan yang memperhatikan kepuasan pelanggan akan memperoleh beberapa

manfaat pokok yaitu reputasi perusahaan yang makin positif di mata pelanggan

dan masyarakat, serta dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan

memungkinkan bagi perusahaan meningkatkan keuntungan, maka harmonisnya
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hubungan perusahaan dengan pelanggannya serta mendorong setiap orang dalam

perusahaan untuk bekerja dengan tujuan yang lebih baik.

Memiliki pelanggan yang loyal adalah merupakan tujuan akhir dari semua

perusahaan. Tentunya hal ini tidak lepas dari kesungguhan perusahaan untuk

menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen sehingga apa yang menjadi

tujuan perusahaan akan terwujudnya loyalitas yang kuat terhadap produk dapat

tercapai. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal-hal apa saja yang perlu

dilakukan untuk membentuk loyalitas. Menurut Oliver (2007), loyalitas pelanggan

adalah komitmen untuk bertahan secara mendalam dengan melakukan pembelian

ulang atau berlangganan kembali dengan produk atau jasa terpilih secara

konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan prilaku.

Di sisi lain Griffin (2005), menyatakan bahwa loyalitas adalah konsep loyalitas

lebih mengarah kepada prilaku (behaviour) dibandingkan dengan sikap (attitude)

dan seorang konsumen yang loyal akan memperlihatkan prilaku pembelian yang

didefinisikan sebagai pembeli yang teratur dan diperlihatkan sepanjang waktu

oleh beberapa unit pembuatan keputusan.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat diketahui bahwa loyalitas pelanggan

adalah perilaku atau komitmen pelanggan untuk bertahan secara mendalam

dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali dengan produk

atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang. Kemudian Griffin

(2005), juga mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh
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perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal terhadap barang dan jasa,

antara lain:

1 Mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen baru

lebih mahal.

2 Mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan,

pesanan dan lain-lain.

3 Mengurangi biaya turn over konsumen karena penggantian konsumen yang

lebih sedikit.

4 Meningkatkan penjualan silang yang akan meningkatkan pangsa pasar.

5 Word of Mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal

juga berarti mereka puas.

6 Mengurangi biaya kegagalan seperti biaya penggantian.

2.7.2 Karakteristik dan Tahap-tahap Loyalitas Pelanggan

Pelanggan yang loyal merupakan aset bagi perusahaan, dan untuk mengetahui

pelanggan yang loyal perusahaan harus mampu menawarkan produk atau jasa

yang dapat memenuhi harapan pelanggan serta dapat memuaskan pelanggannya.

Apabila pelanggan melakukan tindakan pembelian secara berulang dan teratur

maka pelanggan tersebut adalah pelanggan yang loyal. Hal tersebut diperkuat

dengan pernyataan Griffin (2005), yang menyatakan bahwa karakteristik

pelanggan yang loyal antara lain:

1. Melakukan pembelian secara rutin

2. Membeli di luar lini produk atau jasa

3. Merekomendasikan kepada orang lain
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4. Tidak terpengaruh daya tarik pelanggan pesaing

Untuk menjadi pelanggan yang loyal seorang kosumen harus melalui beberapa

tahapan. Proses ini berlangsung lama, dengan penekanan dan perhatian yang

berbeda-beda. Menurut Oliver (2007), ada empat tahap loyalitas antara lain:

1. Cognitive Loyalty (loyalitas berdasarkan kesadaran)

Pada tahap pertama loyalitas ini, informasi utama suatu produk atau jasa

menjadi faktor penentu, tahap ini berdasarkan pada kesadaran dan harapan

konsumen. Namun bentuk kesetiaan ini kurang kuat karena konsumen mudah

beralih kepada produk atau jasa yang lain jika memberikan informasi yang

lebih menarik.

2. Affective Loyalty (loyalitas berdasarkan pengaruh)

Pada tahap ini loyalitas mempunyai kedudukan pengaruh yang kuat baik

dalam prilaku maupun sebagai komponen yang mempengaruhi kepuasan.

Kondisi ini sangat sulit dihilangkan karena kesetiaan sudah tertanam dalam

pikiran konsumen bukan hanya sebagai kesadaran atau harapan.

3. Corative Loyalty (loyalitas berdasarkan komitmen)

Tahap loyalitas ini mengandung komitmen perilaku yang tinggi untuk

melakukan pembelian produk atau jasa. Hasrat untuk melakukan pembelian

ulang atau bersikap loyal merupakan tindakan yang dapat diantisipasi namun

tidak disadari.

4. Action Loyalty (loyalitas dalam bentuk tindakan)

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari kesetiaan, pada tahap ini diawali

suatu keinginan yang disertai motivasi, selanjutnya diikuti oleh siapapun
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untuk bertindak dan keinginan untuk mengatasi seluruh hambatan untuk

melakukan tindakan.

Menurut Griffin (2005), ada tujuh tahap loyalitas, yaitu:

1. Suspect

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa

perusahaan. Pada hal ini konsumen akan membeli tetapi belum mengetahui

mengenai perusahaan dan barang atau jasa yang ditawarkan.

2. Prospek (prospect)

Orang-orang yang memiliki kebutuhan barang atau jasa tertentu dan

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini konsumen belum

melakukan pembelian, tetapi telah mengetahui keberadaan perusahaan dan

barang atau jasa yang ditawarkan, karena seseorang telah merekomendasikan

barang atau jasa tersebut padanya.

3. Prospek Yang Diskualifikasi (Disqualified Prospect)

Orang yang telah mengetahui barang atau jasa tertentu, tetapi tidak

mempunyai kebutuhan akan barang atau jasa tersebut, atau tidak mempunyai

kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut.

4. Pelanggan Pertama-Kali (First Time Customer)

Konsumen yang membeli untuk yang pertama kalinya. Pembelian ini masih

menjadi konsumen pembelian biasa dari barang atau jasa pesaing.

5. Pelanggan Berulang (Repeat Customer)

Konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk sebanyak dua kali

atau lebih. Konsumen ini adalah yang melakukan pembelian atas produk yang
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sama sebanyak dua kali atau membeli dua macam produk yang berbeda dalam

dua kesempatan yang berbeda pula.

6. Klien (clients)

Membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan yang mereka butuhkan,

hubungan dengan konsumen ini sudah kuat dan berlangsung lama, yang

membuat mereka tidak terpengaruh oleh tarikan produk atau pelanggan

pesaing.

7. Penganjur (Advocates)

Layaknya klien, advocates membeli seluruh barang atau jasa yang ditawarkan

dan dibutuhkan, serta melakukan pembelian secara teratur. Sebagai tambahan,

mereka mendorong orang luar untuk membeli barang atau jasa tersebut.

8. Mitra (partners)

Merupakan bentuk hubungan yang paling kuat antara pelanggan dengan

perusahaan dan berlangsung secara terus menerus karena kedua pihak

melihatnya sebagai hubungan yang saling menguntungkan (win-win solution).

2.8 Konsep Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelenggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan

harapan dari pelenggan dapat terpenihi yang akan mengakibatkan terjadinya

pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut (Band, 1991). Faktor yang paling

penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dari agen yang

biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut (Mowen, 1995).
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Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk kepuasan

pelanggan (Kotler dan Armstrong, 1996). Semakin berkualitas produk dan jasa

yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi.

Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan

bagi badan usaha tersebut. Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian

pada badan usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya jika tanpa ada kepuasan,

dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain. Tingkat kepuasan

adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan

(Kotler, 1997). Dengan demikian, harapan pelanggan melatar belakangi mengapa

dua organisasi pada jenis bisnis yang sama dapat dinilai berbeda oleh

pelanggannya. Dalam konteks kepuasan pelanggan, umumnya harapan merupakan

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Harapan

mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian dahulu, komentar teman dan

kenalannya serta janji dari perusahaan tersebut. Harapan-harapan pelanggan ini

dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin bertambahnya

pengalaman pelanggan.

Menurut Tjiptono (1997) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon

pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian (discinfirmation) yang dirasakan

antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan bahwa pada

persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan

setiap badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan

sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan usaha yang



39

menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi,

iklan.

Badan usaha dapat mengetahui kepuasan dari para konsumennya melalui umpan

balik yang diberikan oleh konsumen kepada badan usaha tersebut sehingga dapat

menjadi masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi serta

peningkatan kepuasan pelanggan. Dari sini dapat diketahui pada saat pelanggan

komplain. Hal ini merupakan peluang bagi badan usaha untuk dapat mengetahui

kinerja dari badan usaha. Dengan adanya komplin tersebut badan usaha dapat

memperbaiki dan meningkatkan layanan sehingga dapat memuaskan konsumen

yang belum puas tadi. Biasanya konsumen mempunyai komitmen yang besar pada

badan usaha yang menanggapi kompalin darinya.

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian

secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu

produk/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang

lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-ulang tersebut (Olson, 1993).

Pelanggan (Customer) berbeda dengan konsumen (Consumer), seorang dapat

dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk

membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. Kebiasaan tersebut

dapat dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu,

apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pembelian ulang maka

orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan tetapi sebagai seorang

pembeli atau konsumen. Selanjutnya Griffin berpendapat bahwa seseorang

pelanggan dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan tersebut menunjukkan

perilaku pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan
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pelanggan membeli paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. Upaya

memberikan kepuasan pelanggan dilakukan untuk mempengaruhi sikap

pelanggan, sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku

pelanggan daripada sikap dari pelanggan.

2.9 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cristine Afriani Sigiro, Yuliani Rachma

Putri, Ayub Ilfandy Imran (2016) mengenai Analisis Faktor Pembentuk

Ekuitas Merek Toyota Dan Daihatsu Di Indonesia (Studi Komparasi Pada

Masyarakat Bandung). Hasil penelitian menunjukkan pembentuk ekuitas

merek Toyota ada lima faktor. Faktor yang paling mendominasi ekuitas

merek Toyota dan Daihatsu adalah faktor nilai merek. Berdasarkan

pengolahan data melalui independent T-Test diketahui bahwa terdapat

perbedaan faktor pembentuk ekuitas merek Toyota dan Daihatsu di

Indonesia menurut pandangan masyarakat Bandung.

2. Penelitian yang dilakukan Humdiana (2005) mengenai pengaruh elemen-

elemen brand equity yang meliputi kesadaran merek, asosiasi merek dan

loyalitas merek pada rokok djarum black dalam menciptakan nilai bagi

pelanggan atau perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode

deskriptif dengan pendekatan survey berkaitan dengan kekuatan ekuitas

merek rokok djarum black dilihat dari persepsi konsumen. Penelitian

menggunakan sampel sebanyak 250 responden yang berdomisili di jakarta.

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada

responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang
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diteliti memiliki pengaruh kuat terhadap brand equity dalam menciptakan

nilai bagi pelanggan dan perusahaan.

3. Penelitian yang dilakukan Erna Listiana (2015) meneliti tentang Studi

Komparatif Ekuitas Merek Produk Buatan Malaysia dan Indonesia. Diantara

merek biskuit buatan Indonesia dengan buatan Malaysia terdapat perbedaan

dalam hal asosiasi merek, loyalitas merek dan ekuitas merek keseluruhan.

Sedangkan persamaan diantara keduanya terdapat pada kualitas yang

dirasakan.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Ratih Maulidina dan Maya Ariyanti (2016)

yang berjudul tentang Analisis Ekuitas Merek Smartphone Apple Dan

Samsung Pada Konsumen Muda Di Indonesia (Kesadaran Merek, Persepsi

Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek). Hasil penelitian ini menunjukan

bahwa Nilai peringkat rata-rata Brand Equity Apple lebih tinggi

dibandingkan Samsung dengan nilai 329.27, dimana peringkat rata-rata

masing-masing dimensi utama Brand Equity Apple yaitu, Brand Awareness,

Perceived Quality, Brand Associations, dan Brand Loyalty Apple lebih

tinggi dibandingkan Samsung, dengan nilai peringkat rata-rata tertinggi

adalah pada dimensi Brand Awareness diantara dimensi utama Brand Equity

Apple lainnya.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah

penting. Berdasarkan uraian teori di atas dan penelitian terdahulu yang telah
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dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran yang

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. Dengan demikian dapat diukur dengan

menggunakan variabel Brand Equity untuk penilaian konsumen pada 5 coffee

shop di Bandar Lampung yang telah ditentukan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam

pengambilan keputusan pembelian (Simamora, 2003). Apabila pembeli merasa

puas, maka akan ada kemungkinan ia akan melakukan pembelian kembali.

Penilaian Konsumen
terhadap Brand Equity

(Ekuitas Merek)

Perceived Quality
(Persepsi Kualitas)

Brand Awarreness
(Kesadaran Merek)

Brand Association
(Asosiasi Merek)

Brand Loyalty
(Loyalitas Merek)

Starbucks Coffee

Keiko Bahabia

Yellowtruck Coffee

Els Coffee House

Dr Coffee

One-way ANOVA
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Komitmen untuk membeli kembali merupakan sikap yang paling penting bagi

loyalitas. Model Aaker, Dalam Tjiptono (2005) menyatakan bahwa brand equity

diformulasikan dari sudut pandang manajerial dan strategi korporat, meskipun

landasan utamanya adalah perilaku konsumen. Aaker menjabarkan aset merek

yang berkontribusi pada penciptaan brand equity dalam empat dimensi yaitu:

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

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

Penelitian ini juga mencoba untuk melihat perbedaan penilaian konsumen terkait

brand equity pada 5 coffee shop yang ada di Bandar Lampung yaitu Strabucks

Coffee, Els Coffee House, Keiko Bahabia, Yellowtruck Coffee dan Dr. Coffee.

2.11 Hipotesis

Tujuan perumusan hipotesis adalah sebagai langkah untuk menfokuskan masalah,

mengidentifikasikan data-data yang relevan untuk dikumpulkan, menunjukkan

bentuk desain penelitian, termasuk teknik analisis yang akan digunakan,

menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan, merangsang

penelitian lebih lanjut. Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Ha1: Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Persepsi Kualitas

(Perceived Quality) pada pengunjung coffee shop Strabucks coffee, Els Coffee

House, Keiko Bahabia, Yellowtruck Coffee dan Dr. Coffee.

2. Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Kesadaran Merek (Brand

Awareness) pada pengunjung coffee shop Strabucks coffee, Els Coffee House,

Keiko Bahabia, Yellowtruck Coffee dan Dr. Coffee.
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3. Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Asosiasi Merek  (Brand

Association) pada pengunjung coffee shop Strabucks coffee, Els Coffee

House, Keiko Bahabia, Yellowtruck Coffee dan Dr. Coffee.

4. Ha4: Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Loyalitas Merek  (Brand

Loyalty) pada pengunjung coffee shop Strabucks coffee, Els Coffee House,

Keiko Bahabia, Yellowtruck Coffee dan Dr. Coffee.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Menurut Singarimbun & Efendi

(1995) explanatory research adalah penelitian pengujian hipotesis. Penelitian ini

ditujukan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian

dan menguji hipotesis yang dirumuskan. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui seberapa pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel

terikatnya, serta mengetahui bagaimana hubungan itu terjadi. Penelitian verifikatif

yang diungkapkan oleh Wirartha (2006) menyatakan bahwa penelitian verifikatif

bertujuan menguji kebenaran (mengecek) suatu pengetahuan. Pada penelitian ini

digunakan untuk mengetahui perbedaan loyalitas merek, kesadaran merek,

persepsi kualitas dan asosiasi merek pada konsumen Strabucks Coffee, Els Coffee

House, Keiko Bahabia, Yellowtruck Coffee dan Dr. Coffee di Bandar Lampung.

3.2 Definisi Konseptual

Menurut Sugiyono (2011) definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan

yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi

konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Loyalitas merek

Loyalitas merek didefinisikan sebagai komitmen untuk bertahan secara

mendalam dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali

dengan produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang,

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi

untuk menyebabkan perubahan prilaku (Oliver, 2007).

2. Kesadaran merek

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori

produk tertentu (Haryanto, 2010).

3. Kualitas merek

Persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu

produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan

konsumen. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa

tersebut dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan

berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian dan loyalitas merek

terhadap suatu merek (Haryanto, 2010).

4. Asosiasi merek

Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul dan terkait dengan ingatan

konsumen mengenai suatu merek. Brand association mencerminkan

pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan

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

selebriti dan lain-lainnya (Haryanto, 2010).
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3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2011) definisi operasional variabel adalah

mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati

untuk mempermudah peneliti melakukan observasi secara cermat terhadap suatu

objek penelitian.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Konsep variabel Indikator Skala
Persepsi
Kualitas
(X1)

Persepsi konsumen terhadap
keseluruhan kualitas atau
keunggulan suatu produk atau jasa
layanan berkenaan dengan maksud
yang diharapkan konsumen.

a. Kualitas penyajian rasa
produk yang diharapkan
konsumen

b. Kualitas pelayanan yang
dibutuhkan konsumen

c. Kualitas keramahan serta
kecepatan yang lebih baik
dan konsisten dibanding
merek lain.

Interval

Kesadaran
merek (X2)

Kesanggupan seorang pembeli
untuk mengenali atau mengingat
kembali bahwa suatu merek
merupakan bagian dari kategori
produk tertentu

a. Kemampuan mengingat
merek dalam level top of
mind

b. Kemampuan mengenali
merek.

c. Kemampuan konsumen
dalam mengingat kembali
merek.

Interval

Asosiasi
merek (X3)

Asosiasi merek adalah segala
kesan yang muncul dan terkait
dengan ingatan konsumen
mengenai suatu merek.

a. Kemampuan konsumen
mengingat karakteristik
merek.

b. Membedakan dengan
merek lainnya.

c. Mudah dalam mengenali
merek

Interval

Loyalitas
merek (X4)

Komitmen untuk bertahan secara
mendalam dengan melakukan
pembelian ulang atau
berlangganan kembali dengan
produk atau jasa terpilih secara
konsisten di masa yang akan
datang, meskipun pengaruh situasi
dan usaha-usaha pemasaran
mempunyai potensi untuk
menyebabkan perubahan prilaku

a. Kepuasan terhadap merek
b. Tetap memilih merek yang

sama
c. Tidak berpindah ke merek

lainnya
d. Selalu ingin membeli

kembali

Interval

Sumber: Data Diolah, 2016
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3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2013). Berdasarkan

pengertian diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh

pelanggan 5 Coffee shop (Strabucks coffee, Els Coffee House, Keiko Bahabia,

Yellowtruck Coffee dan Dr. Coffee) di Bandar Lampung. Penentuan populasi harus

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh populasi yang

representatif atau benar-benar mewakili populasi. Jadi populasi adalah cara untuk

menentukan sampel dalam suatu penelitian.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

nya itu sendiri (Mamang & Sopiah, 2010). Bila populasi besar, dan penelitian

tidak mungkin mempelajari semua  yang ada pada populasi, misalnya

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian  dapat menggunakan sampel

yang diambil dari populasi itu. Roscoe dalam Sugiyono, (2009) memberikan

saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini:

1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai

dengan 500.

2) Bila sampel dibagi dalam kategori (misal: pria-wanita, pegawai negeri –

swasta, dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori

minimal 30.

3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate

(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel
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minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel

penelitiannya ada 5 (Independent + Dependent), maka jumlah anggota

sampel = 10 x 5 = 50

4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota

sampel masing-masing antara 10 s/d 20.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan poin ketiga dari saran tersebut, sebagai

acuan  penentuan sampel. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan

dalam penelitian ini 10 x 4 variabel = 40 sampel pengunjung setiap coffee shop,

yang artinya total seluruh responden dari 5 coffee shop adalah 200.

3.5 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu

berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang

berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya berkaitan dengan

permasalahan, pelaksanaan dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri

selama berada di lapangan.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Hadari (2008), untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan

teknik pengumpulan data melalui:

1. Dokumentasi

Dokumentasi  yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

rangka pengumpulan data sekunder seperti data tentang analisis penilaian
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konsumen intuk mengukur ekuitas merek pada pengunjung 5 Coffee shop

(Strabucks coffee, Els Coffee House, Keiko Bahabia, Yellowtruck Coffee dan

Dr. Coffee) di Bandar Lampung.

2. Kuesioner

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner yang

disebarkan responden. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu

sikap persetujuan terhadap situasi dari subyek atau obyek yang dipaparkan

dalam suatu pernyataan dengan 3 (tiga) hingga 9 (sembilan) skala, umumnya 5

(lima) skala (Wahyudi, 2011).

3.7 Teknik Pemberian Skor

Variabel penelitian diukur dengan cara pemberian skor dari setiap jawaban

responden pada kuesioner yang diberikan, pemberian skor dengan 5 (lima)

alternatif jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai 1. Bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)

Nilai 2. Bila responden menjawab Tidak Setuju (TS)

Nilai 3. Bila responden menjawab Ragu-Ragu (R)

Nilai 4. Bila responden menjawab Setuju  (S)

Nilai 5. Bila responden menjawab Sangat Setuju (SS) (Wahyudi, 2011)

3.8 Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui kuesioner, langkah pertama yang

dilakukan dalam penelitian ini  adalah editing dan pengolahan data  dalam bentuk
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tabulasi hasil jawaban responden kemudian dilakukan analisis data menggunakan

metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui instrumen benar-benar mengukur hal yang

ingin diukur (Sugiyono, 2011). Uji validitas alat pengumpul data menggunakan

Pearson Product Moment (r). Dasar pengambil keputusan adalah valid jika r

hitung > r tabel tidak valid jika r hitung < r tabel. Rumus korelasi Product

Moment yang dikemukakan oleh Pearson dalam Arikunto,  (2010) sebagai

berikut:
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Keterangan:

rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy

N : Jumlah Subyek

X : Skor item

Y : Skor total

∑X : Jumlah skor items

∑Y : Jumlah skor total

∑X2 : Jumlah kuadrat skor item

∑Y2 : Jumlah kuadrat skor total

Kesesuaian   harga   rxy diperoleh   dari   perhitungan   dengan menggunakan

rumus diatas dikonsultasikan  dengan  tabel  harga  regresi moment dengan

korelasi harga rxy lebih besar atau sama dengan regresi tabel, maka butir
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instrumen tersebut valid dan jika rxy lebih kecil dari regresi tabel maka butir

instrumen tersebut tidak valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini item atau pertanyaan pada

kuesioner yang sudah valid, di uji dengan rumus Alpha Cronbach. Dasar

pengambilan keputusan adalah reliabel jika  alpha > r tabel (0,6) (Hastono, 2011).

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik

Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS for Windows,

dengan rumus :
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Keterangan :

α   =  koefisien reliabilitas alpha

k   =  jumlah item

Sj  =  varians responden untuk item I

Sx =  jumlah varians skor total

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000) yang membagi tingkatan

reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Jika alpha atau r hitung:

1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik

2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

3.9 Teknik Analisis Data
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Setelah memperoleh data, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan

analisis deskriptif, uji normalitas dan uji one-way Anova sebagai berikut:

3.9.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci, dengan

interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan teoritis. Dalam hal

ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca

dan diinterpretasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau

dijelaskan. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mendeskriptifkan semua

data seluruh variabel dalam bentuk distribusi frekuensi dan dalam bentuk table

yang kemudian diberikan interpretasi terhadap data pada tabel tersebut.

3.10 Uji Prasyarat Analisis

Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini adalah analisis

varians satu arah (One Way Anova). Syarat dari One Way Anova adalah data yang

dianalisis harus berdistribusi normal dan homogen.

a) Uji Homogenitas

Uji homogenitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampel-sampel yang

diambil mempunyai varians yang sama atau berbeda. Untuk mengetahui nilai

homogenitas digunakan uji Bartllet.

b) Uji Hipotesis

Analisis untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak dalam

penelitian ini adalah analisis varians satu arah (One Way Anova). Dalam analisis

varians ini hipotesis statistik yang diuji adalah:
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Ha : Terdapat perbedaan antara Ekuitas Merek pada lima coffee shop di Bandar

Lampung.

Ho : Tidak terdapat perbedaan antara Ekuitas Merek pada lima coffee shop di

Bandar Lampung.

Hasil uji F dikonsultasikan dengan Ftabel, apabila Fhitung > Ftabel dengan dk1 =

(k-1) berbanding dk2 = n-k maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang

berarti ada perbedaan yang signifikan (Sudjana, 2005).

c) Uji Lanjut

Jika dari hasil analisis varians satu arah (One Way Anova) menunjukkan adanya

perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan pengujian perbedaan dari

masing-masing kelompok data tersebut. Adapun untuk uji lanjut ini menggunakan

uji-t, dengan rumusan sebagai berikut sebagai berikut (Sudjana, 2005):

Keterangan:

Xe = rata-rata kelompok eksperimen

Xk = rata-rata kelompok kontrol

ne = jumlah anggota kelompok eksperimen

nk = jumlah anggota kelompok kontrol

Se2 = varians kelompok eksperimen

Sk2 = varians kelompok kontrol

Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika thitung < t(1-α)(k-1) untuk taraf

signifikan 5%.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perbandingan Penilaian

Konsumen terhadap Ekuitas Merek Coffee Shop di Bandar Lampung (Studi pada 5

Coffee Shop di Bandar Lampung) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsumen coffee shop Starbucks, Dr. Coffee, El’s Coffee House, Yellow

Truck dan Keiko Bahabia di Bandar Lampung memandang persepsi kualitas

yang mereka dapatkan adalah tidak berbeda atau sama. Hal ini dikarenakan

bahwa konsumen cenderung memandang coffee shop yang mereka kunjungi

memiliki kualitas yang baik dimata konsumen.

2. Kesadaran merek pada konsumen yang mengunjungi coffee shop Starbucks,

Dr. Coffee, El’s Coffee House, Yellow Truck dan Keiko Bahabia di Bandar

Lampung adalah berbeda. Kesadaran merek merupakan suatu penerimaan

dari konsumen terhadap suatu merek dalam benak mereka, dimana hal itu

ditunjukkan dari kemampuan konsumen dalam mengingat dan mengenali

ciri khas sebuah merek, dan mengaitkannya kedalam kategori tertentu.

Meningkatkan kesadaran adalah suatu mekanisme untuk meningkatkan

pangsa merek. Penelitian ini hanya coffee shop Keiko Bahabia yang

memiliki kesadaran merek yang berbeda dibandingkan coffee shop lainnya.
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Keiko Bahabia menggunakan pendekatan melalui interaksi mendalam

kepada konsumen yang mana edukasi terkait kopi diselipkan pada interaksi

tersebut. Hal ini jelas membuka wawasan serta interaksi antara konsumen

kepada pemilik cofffee shop, yang semula konsumen saat mengunjungi

coffee shop tersebut sebatas hanya ingin menikmati kopi justru mendapata

pengetahuan lebih terkait cara meracik, jenis kopi sampai alat yang

digunakan saat menyeduh kopi.

3. Asosiasi merek pada responden masing-masing coffee shop Starbucks, Dr.

Coffee, El’s Coffee House, Yellow Truck dan Keiko Bahabia di Bandar

Lampung adalah tidak berbeda atau sama. Pada umumnya brand

asssociations terhadap merek menjadi pijakan konsumen dalam keputusan

pembelian dan loyalitas pada merek tersebut. Dalam prakteknya didapati

banyak sekali kemungkinan variasi dari brand associations yang dapat

memberikan suatu nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi perusahaan

maupun dari sisi pengguna.

4. Konsumen pada coffee shop Starbucks, Dr. Coffee, El’s Coffee House,

Yellow Truck dan Keiko Bahabia di Bandar Lampung masing-masing

memiliki loyalitas yang sama atau tidak berbeda. Loyalitas tercipta karena

kepuasan konsumen telah dicapai. Selain itu merek dianggap dapat

memberikan nilai dan manfaat lebih kepada konsumen yang tidak pernah

dibayangkan sebelumnya oleh konsumen. Hal tersebut juga dapat membuat

merek terkait menjadi prioritas atau pilihan utama dibandingakan dengan

merek lain dengan kategori produk yang sejenis di pasaran.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka

saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Coffee Shop

Penelitian ini yang membedakan dari empat komponen ekuitas merek,

hanya kesadaran merek konsumen yang memiliki perbedaan cukup

signifikan sedangkan tiga komponen lainnya ketika dilakukan penelitian

pada lima coffee shop di Bandar Lampung justru cenderung sama. Empat

coffee shop lainnya harus mampu melakukan interaksi mendalam terkait uji

merek yang mereka miliki ketika di konsumsi oleh pengunjung coffee shop

mengingat bahwa aspek kesadaran merek penting bagi perusahaan demi

menanamkan persepsi terkait suatu produk yang mereka tawarkan kepada

calon konsumen.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk mampu menkaji lebih dalam

lagi terkait ekuitas merek. Kedepannya peneliti lainnya diharapkan bisa

menambahkan tentang citra merek, citra perusahaan ataupun peran gaya

hidup untuk mencari tahu terkait perbedaan coffee shop.
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