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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat disertai dengan iklim persaingan

yang kompetitif telah menyebabkan perubahan mendasar terhadap tujuan

perusahaan dari hanya mengharapkan laba semata, menjadi orientasi pada

kepuasan pelanggan yang akhirnya beralih untuk bagaimana mempertahankan

pelanggan untuk dapat terus menggunakan produk yang ditawarkan. Kepuasan

pelanggan tidak terlepas dari adanya kebijakan dan strategi pemasaran yang

dilakukan.

Menurut Gronroos (1997) dalam Tjiptono dkk (2008) pemasaran bertujuan untuk

menjalin, mengembangkan, dan mengkomersialisasikan hubungan dengan

pelanggan untuk jangka sedemikian rupa sehingga tujuan masing-masing pihak

dapat dilakukan. Hal ini dilakukan melalui proses pertukaran dan saling

memenuhi janji.

Ada beberapa pengertian pemasaran menurut pendapat para ahli antara lain:

Menurut Brech (1954) dalam Tjiptono dkk (2008) pemasaran merupakan sebuah

proses menentukan permintaan konsumen atas sebuah produk dan jasa,

memotivasi penjualan produk/jasa tersebut, dan mendistribusikannya pada

konsumen akhir dengan memperoleh laba. Sedangkan menurut Venkatesh &
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Penaloza (2006) dalam Tjiptono dkk (2008) pemasaran adalah serangkaian

aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menstimulasi permintaan atas produk

atau jasanya dan memastikan bahwa produk dijual dan disampaikan kepada para

pelanggan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa titik awal dari

sebuah pemasaran berasal dari sebuah kebutuhan. Sedangkan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut manusia harus berusaha mencari produk atau jasa yang

dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan sebaiknya mampu

memenuhi kebutuhan manusia seperti menghasilkan produk atau jasa untuk

memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan dari konsumen sehingga

dapat memperoleh laba.

2.1.2 Konsep Pemasaran

Menurut Tjiptono dkk (2008) konsep pemasaran adalah membantu organisasi

mencapai tujuannya. Dalam kasus organisasi bisnis, tujuan utamanya adalah

laba,sedangkan untuk organisasi nirlaba dan organisasi publik, tujuannya adalah

mendapatkan dana yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan

pelayanan publik. Menurut Tjiptono dkk (2008) konsep pemasaran berpandangan

bahwa kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan

organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan mengomunikasikan nilai

pelanggan (customer value) kepada pasar sasaranya secara lebih efektif

dibandingkan pada pesaing. Konsep pemasaran bertumpu pada empat pilar utama:

pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terintegrasi (integrated

marketing), dan profitabilitas.
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Menurut Tjiptono dkk (2008), keberhasilan pemasaran sangat ditentukan pula

oleh kemampuan organisasi dalam membedakan lima jenis kebutuhan yaitu

sebagai berikut:

1. States needs (contohnya, konsumen membutuhkan sepeda motor yang
tidak mahal).

2. Real needs (contohnya, konsumen membutuhkan sepeda motor yang biaya
pengoperasiannya (bukan harga murah).

3. Unstated needs (misalnya, konsumen mengharapkan layanan prima dari
dealer).

4. Delight needs (misalnya, konsumen berharap bahwa dealer memberikan
pula bonus berupa peta kota tempat pembelian motor tersebut).

5. Secret needs (contohnya, konsumen ingin dipandang teman-temanya
sebagai konsumen yang ‘cerdas’ dalam memilih produk).

Menurut Tjiptono dkk (2008), kemampuan membedakan kelima jenis kebutuhan

tersebut berdampak pada tiga tipe pemasaran antara lain:

1. Responsive marketing, yaitu mengidentifikasikan dan memenuhi stated
needs.

2. Anticipative marketing, yakni berusaha memperkirakan apa yang
dibutuhkan pelanggan dalam waktu dekat.

3. Creative marketing, yaqitu menemukan dan menghasilkan solusi yang
tidak diduga (bahkan belum terbayangkan oleh) pelanggan namun
berpotensi ditanggapi secara antusias. Hal ini terbukti ampuh dalam
pemasaran produk-produk high-tech, seperti iPod, telepon genggam, mesin
faks, fotokopi, compact disc players, dan ATM (Anjungan Tunai
Mandiri).

2.2 Merek

Menurut Ambadar dkk (2007) merek adalah nama, istilah, logo, tanda atau

lambing dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang dimaksud untuk

mengidentifikasi barang-barang atau jasa dari seseorang penjual atau kelompok

penjual untuk membedakan dari produk pesaing. Dengan merek, perusahaan

mampu membebaskan dirinya sendiri dari supply and demand dan merek

perusahaan/ produsen menunjukan suatu standar kualitas/mutu tertentu,sehinngga
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diharapkan akan memperoleh angka penjualan dan menguasai pasar (market

share) yang lebih besar.

Merek merupakan cerminan value anda berikan kepada pelanggan. Karena itu

merek sebagai “value indikator” perusahaan dan produk anda. Merek adalah

ekuitas, aset, perusahaan yang menciptakan dan menambah value bagi produk dan

jasa yang ditawarkan.

Apa nilai yang didapatkan bagi produsen jika anda memiliki ekuitas merek yang

kuat, yaitu:

a) Ekuitas merek dapat dikomunikasikan melalui simbol visual dan

pesan konsisten yang memungkinkan konsumen dengan mudah “

membedakan” produknya dengan produk pesaing. Dengan

“bahasa komunikasi” yang efektif terhadap target  pasar yang tepat

akan membuat konsumen bisa memilih produk mana yang

menurut mereka tepat dengan kebutuhannya. Umumnya konsumen

yang ingin membeli produk akan mencoba mengenali ciri–ciri dari

produk tersebut melalui merek.

b) Ekuitas merek yang kuat akan memberikan nilai lebih atau

peluang bagi produsen untuk melakukan perluasan merek untuk

mengeksploitasi pasar secara lebih mendalam.

c) Ekuitas merek adalah aset intangible yang dimiliki oleh sebuah

merek karena value yang diberikan baik kepada si produsen

maupun kepada si pelanggan.

d) Ekuitas merek yang tinggi pula valuenya yang diberikan oleh

merek tersebut kepada produsen atau kepada si pelanggan.
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e) Merek bisa menjadi basis terbentuknya ‘loyalitas” dan bahkan

fanatisme pelanggan. Contoh Harley Davidson ( saking loyal dan

fanatiknya pelanggan mau lengan dan dadanya ditatto dengan

Harley Davidson).

f) Merek bisa menjadi komponen keunggulan bersaing yang sangat

kuat, sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Contoh jeans merek Levi’s

– karena kuatnya identitas mereknya yang begitu kokoh

membuatnya berbeda dengan produk pesaing.

2.2.1 Pengertian Merek

Merek merupakan atribut produk yang penting dan dapat mempengaruhi kegiatan-

kegiatan pemasaran dari sebuah perusahaan.

Menurut AMA seperti di kutip Kotler (2000) definisi sebagai berikut :

Merek adalah nama, istilah, simbol, rancangan, aatau kombinasi dari hal-

hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa

dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari

produk pesaing.

2.2.2 Konsep Merek

Ada beberapa konsep merek yang harus diperhatiakan dan dipahami agar kita

dapat lebih jelas mengenai unsur apa saja yang terkandung dan berkaitan dengan

merek.
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A. Brand Awareness (Kesadaran Merek)

Brand Awareness adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali,

mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu produk tertentu.

Durianto, Sugiarto, Sitinjak (2001)

Pengenalan maupun pengingat merek akan melibatkan upaya mendapatkan

identitas nama dan menghubungkan ke kategori produk. Agar brand awareness

dapat dicapai dan di perbaiki dapat ditempuh beberapa cara berikut :

a. Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan tampil beda

dibandingkan dengan lainnya serta harus ada hubungan antara merek

dengan katagori produknya.

b. Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik sehingga membantu

konsumen untuk mengingat merek.

c. Jika produk memilih simbol, hendak simbol yang dipakai dapat

dihubungkan dengan mereknya.

d. Perluasan nama merek dapat dipakai agar merek semakin diingat

pelanggan.

e. Brand Awareness dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat yang

sesuai kategori produk, merek, atau keduanya.

f. Melakukan pengulangan untuk meningkatkan penngingatan karena

membentuk ingatan lebih sulit dibandingkan membentuk pengenalan.

Durianto dkk (2001)
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B. Brand Identify (Identifikasi Merek)

Tujuan dari melengkapi merek dengan identifikasi adalah untuk membuat orang-

orang menyukainya dan memandangnya sebagai suatu yang unik dalam hal.

Dengan melakukannya, pembangunan merek akan sukses dalam menghasilkan

citra merek yang diinginkan.

C. Brand Image (Citra Merek)

Brand image atau citra merek merupakan hasil dari pandangan atau penilaian

konsumen terhadap suatu merek apakah itu baik atau buruk. Konsumen mungkin

mengembangkan serangkaian kepercayaan merek mengenai dimana posisi setiap

merek menurut masing-masing atribut. Kepercayaan merek ini akan membentuk

citra merek. Kepercayaan merek konsumen bervariasi  menurut pengalaman dan

pengaruh dari persepsi konsumen tersebut.

Citra merek didefinisikan sebagai persepsi atau kesan tentang suatu merek yang

direfleksikan oleh sekumpulan asosiasi yang menghubungkan pelanggan dengan

merek dalam ingatan (Sitinjak dan Tumpal, 2005).

Temporal (2002) menyatakan bahwa citra dapat didasarkan pada kenyataan atau

fiksi tergantung dari bagaimana konsumen mempersepsikannya. Perbedaan antara

identitas merek dan citra merek adalah terletak pada apa yang disebut sebagai

perception gap. Sitinjak dan Tumpal (2005) menyatakan bahwa citra merek

memiliki dua komponen yaitu asosiasi merek dan personal merek.

Kotler dan keller (2007) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap merek akan

membentuk citra merek dimana citra merek bagi konsumen akan berbeda-beda
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tergantung pada pengalaman dengan merek tersebut yang disaring oleh efek

persepsi selektif, distorsi selektif dan retensi selektif.

Dari konsep-konsep diatas dapat dirumuskan bahwa citra merek merupakan

pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, kepercayaan

konsumen terhadap suatu merek tertentu dan bagaimana konsumen memandang

atau mempunyai persepsi terhadap suatu merek. Dari arti yang didapat

menunjukan bahwa brand image sangat berpatokan pada pemahaman,

kepercayaan, dan pandangan atau persepsi konsumen terhadap suatu merek.

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki

konsisten terhadap brand image.

Citra merek berkaitan dengan kombinasi pengaruh dari asosiasi merek atau lebih

khusus, persepsi konsumen mengenai merek tangible dan intangible, menguraikan

asosiasi yang unik, kuat, dan disukai (Sitinjak dan Tumpal, 2005). Lebih lanjut,

citra merek yang unik, kuat dan disukai akan membawa merek berada dalam

posisi yang strategis dalam memori kosumen dalam hal ini akan meningkatkan

ekuitas merek. Chang et.al. (2008) menyatakan bahwa pembentukan ekuitas

merek memerlukan merek yang familiar dan positif dimata konsumen. Perusahaan

harus memperhatikan tentang peningkatan peningkatan nilai merek dalam

pengembangan citra merek.

Hasil penelitian Sitinjak dan tumpal (2005) menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh positif yang signifikan antara citra merek terhadap ekuitas merek.

Berarti semakin tinggi citra merek, maka equitas merek juga akan tinggi. Akan

tetapi hasil penelitian Woodside dan Walser (2009) menunjukan bahwa tidak ada
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pengaruh dari citra merek terhadap equitas merek. Namun demikian secara

teoritis, citra merek cenderung berpengaruh secara positif terhadap pembentukan

equitas merek.

D. Sikap Merek (Brand Attitude)

Sikap merek adalah evaluasi keseluruhan konsumen terhadap merek, atau citra

merek sebagai evaluasi keseluruhan merek dalam konteks kualitas dan kepuasan

terhadap merek (Sitinjak dan Tumpal, 2005). Sikap merek atau sikap terhadap

merek adalah evaluasi keseluruhan konsumen terhadap merek. Ada 2 dasar

konsep sikap merek telah diperkenalkan beberapa tahun terakhir dalam penelitian

pemasaran. Konsep pertama yang juga disebut konsep klasik adalah sikap yang

merajuk kepada komponen kognitif, afektif, dan konatif  (Chang, et.al, 2008).

Konsep lain yang lebih sederhana, menjelaskan sikap  merek sebagai bentuk

dimensi yang mempresentasikan akibat positif atau negative.

Sikap positif suatu konsumen terhadap merek akan memungkinkan konsumen

melakukan pembelian sedangkan dengan sikap negative akan menghalangi

konsumen dalam melakukan pembelian. Dengan demikian Nampak jelas bahwa

sikap merek berkaitan dengan ekuitas merek.

Hasil penelitian Chang et.al. (2008) menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara sikap merek terhadap ekuitas merek. Artinya semakin

tinggi sikap konsumen terhadap suatu merek tertentu, maka semakin tinggi pula

ekuitas merek. Akan tetapi hasil penelitian sitinjak dan tumpal (2005)

menunjukkan bahwa sikap merek tidak berpengaruh signifikan terhadap ekuitas
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merek secara langsung. Sedangkan secara teoritis, sikap merek cenderung

berpengaruh positif terhadap ekuitas merek.

2.2.3 Brand Equity (Ekuitas Merek)

Ekuitas merek memiliki posisi yang terpenting dalam tercapainya tujuan

perusahaan. Bagi perusahaan yang ingin tetap bertahan dan melangkah lebih maju

untuk memenangkan persaingan, sangat perlu mengetahui kondisi ekuitas merek

produknya. Ekuitas merek yang kuat akan mampu mengembangkan keberadaan

suatu merek dalam persaingan dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Kotler dkk (2009) ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang

diberikan kepada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara

konsumen berfikir, merasa, dan bertindak daklam hubungannya dalam merek dan

juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang di berikan merek bagi

perusahaan. Agar asset dan liabilitas mendasari ekuitas merek, keduanya harus

saling berhubungan dengan nama atau simbol sebuah merek. Dimensi ekuitas

merek terdiri atas kesadaran merek (brand awaraness), persepsi kualitas merek

(brand perceived quality), asosiasi merek (brand associations) dan loyalitas

merek (brand loyality).

2.2.4 Empat Dimensi Ekuitas Merek

Menurut Aaker dalam Septin (2006) ekuitas merek terdiri dari Loyalitas Merek

(Brand Loyalty), Kesadaran Merek (Brand Awareness), Asosiasi merek (Brand

Association), dan Persepsi Kualitas merek (Brand Perceived Quality).
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2.2.4.1 Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

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 seorang pelanggan kepada sebuah merek.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek merupakan

ukuran kesetiaan, kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada sebuah merek.

Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang

pelanggan beralih ke produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut

dihadapi adanya perubahan yang baik menyangkut harga maupun atribut lainnya.

2.2.4.2 Kesadaran Merek (Brand Awareness)

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

seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Sedangkan menurut Durianto

dkk (2004), kesadaran merek merupakan kesanggupan seseorang calon pembeli

untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu

kategori produk tertentu.

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 diatas dapat

disimpulkan bahwa kesadaran merek merupakan kemampuan seorang calon
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pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan

bagian dari suatu kategori produk.

2.2.4.3 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 di benak seseorang yang terkait dengan ingatan

mengenai suatu merek.

2.2.4.4 Persepsi Kualitas Merek (Brand Perceived Quality)

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 di harapkannya. Simamora (2003)

menyatakan bhwa persepsi kualitas merek adalah persepsi pelanggan terhadap

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan di tinjau dari fungsinya

secara relative dengan produk lain.

2.3 Peranan dan Kegunaan Merek

Brand memegang peranan sangat penting, salah satunya adalah menjembatani

harapan konsumen dengan perusahaan yang menciptakan suatu produk, sehingga

tercipta ikatan emosional antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk.

Menurut (Darmadi 2001) brand menjadi sangat penting karena beberapa faktor

diantaranya :
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a. Emosi konsumen terkadang naik turun, brand membuat janji emosi

menjadi konsisten dan stabil

b. Brand mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar

c. Brand mampu menciptakan komunikasi interaksi dan konsumen

d. Brand sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen

e. Brand memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh

konsumen

f. Brand berkembang menjadi sumber asset terbesar bagi perusahaan

Berdasarkan peran dan kegunaan merek diatas disimpulkan bahwa konsumen

yang menunjukkan sikap positifnya terhadap suatu merek mempunyai komitmen

pada merek tertentu dan berniat untuk terus membelinya di masa depan

menunjukkan secara langsung oleh kepuasan atau ketidakpuasan dengan merek

yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu.

2.4 Keputusan Strategi Merek Co-Branding

Saat ini peranan merek semakin jelas terasa dampaknya terhadap keberhasilan

pemasaran. Disadari maupun tidak, kehidupan kita sehari hari dikelilingi oleh

yang namanya merek. Pentingnya branding terbukti dengan fakta bahwa setiap

orang tidak dapat menghindar dari yang produk bermerek semenjak segalanya

yang ditawarkan dipasar membawa nama merek (Dickinson & Barker, 2007).

Saat ini, keputusan strategi merek yang sedang marak digunakan oleh perusahaan-

perusahaan besar adalah keputusan strategi merek co-branding. Strategi merek co-

branding adalah strategi dengan mengkombinasikan dua merek kedalam suatu

produk, dengan tujuan untuk saling memperkuat masing-masing preferensi merek
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dan minat beli konsumen terhadap produk yang dikemas bersama tersebut.

Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat meraih pangsa pasar baru dari dua

merek yang berkombinasi tersebut. Namun kerjasama penggabungan merek

tersebut disamping memiliki banyak keunggulan, kerjasama tersebut juga

memiliki beberapa kekurangan.

2.4.1 Pengertian Co-branding

Menurut Kotler dkk (2010) Co-Branding pemasaran sering menggabungkan

produk mereka dengan produk  dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Dalam

Co-Branding (penetapan merek bersama), disebut juga penetapan dua merek (dual

branding) atau penguatan merek gabungan (brand bundling) dua atau lebih merek

terkenal digabungkan menjadi satu produk bersama atau lebih merek terkenal

digabungkan menjadi satu produk bersama atau dipasarkan bersama dalam

beberapa cara.

Kelebihan utama Co-Branding adalah bahwa sebuah produk dapat diposisikan

secara meyakinkan melalui kelebihan berbagai merek lainnya. Co-Branding dapat

menghasilkan penjualan yang lebih besar dari pasar sasaran yang ada dan juga

membuka peluang tambahan bagi konsumen dan saluran baru. Co-Branding juga

dapat mengurangi biaya peluncuran produk, karena megabungkan dua citra

terkenal dan mempercepat pengadopsian. Dan co-branding dapat menjadi sarana

berharga untuk mempelajari konsumen dan bagaimana perusahaan lain mendekati

mereka. Perusahaan didalam industri otomotif telah meraih semua manfaat co-

branding ini.
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Kekurangan potensial co-branding adalah resiko dan kurangnya kendali untuk

terhubung dengan merek lain dalam pikiran konsumen. Harapan konsumen

tentang tingkat keterlibatan dan komitmen pada merek bersama (co-brand) akan

tinggi, sehingga kinerja yang tidak memuaskan dapat memberikan dampak

langsung yang negative bagi kedua merek. Jika merek lain masuk dalam sejumlah

pengaturan co-branding, paparan yang berlebihan dapat mendefinisikan

pentransferan setiap asosiasi. Co-branding juga dapat menimbulkan kekurangan

fokus pada merek yang ada.

2.4.2 Strategi Co-Branding

Menurut Septin (2006) Stategi co-branding tidak hanya dilakukan antara dua

brand/merek tetapi juga dapat dilakukan antara merek produk dengan personal

brand (selebritis ataupun orang ahli terkenal) yang membawakan iklan suatu

produk.

Philip Kotler mendefinisikan Co-branding sebagai dua atau lebih brand yang

sudah dikenal dikombinasikan, dimana satu sama lain saling memperkuat dan

berharap mendapat perhatian dari audiens baru. Sedangkan Tom Blanckett dan

Bob Boad dalam buku Co-Branding : The Science of Allience menjelaskan bahwa

pada prinsipnya sulit membedakan antara co-branding dengan promosi, aliansi,

dan joint venture. Interbrand mendefinisikan co-branding sebagai format

kerjasama antara dua atau lebih merek yang sudah memiliki pengakuan secara

signifikan dari customer, di mana masing-masing partisipan memiliki brand yang

sangat kuat. Co branding dari definisi tersebut terletak diantara joint promo

dirancang dalam durasi yang sangat pendek dan joint venture memiliki durasi
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yang sangat panjang dan share value creation yang sangat tinggi tetapi dalam

durasi medium. (dalam marketing April 2006).

Co-branding dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan

hubungan dan share value yang tercipta :

a) Reach and awareness merupakan level yang terendah untuk meningkatkan

kesadaran merek melalui ekspose terhadap basis palanggan mitranya.

b) Value endorsement dirancang untuk mendukung positioning dan brand

value masing-masing merek.

c) Ingredient yaitu merk yang memasok merek lainnya.

d) Complementary competence merupakan kerjasama level tertinggi dimana

merk yang sama-sama kuat dan saling melengkapi bekerja sama dalam

memproduksi suatu produk. Misalnya Citybank, Telkomsel card, Garuda

Indonesia, Citybank Card. Citybank memilih telkomsel dan garuda

Indonesia karena kedua perusahaan tersebut memiliki nilai yang

kuat/merupakan pemimpin pasar di industri masing-masing dan bisa

memberikan nilai tambah ke pelanggan dan target pasar yang sama. Contoh

lain misalnya Bank Muamalat Indonesia dengan asuransi Tafakul bersama-

sama menciptakan produk Share-e yang berasuransi.

Strategi co-branding pada masa sekarang ini sering digunakan oleh perusahan

dalam memasarkan produknya. Sepertinya kita ketahui bahwa dengan semakin

besar populernya selebritis maka semakin besar kemungkinan perusahaan

menggunakannya untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Dalam hal ini

artis yang memiliki personal brand yang tinggi pun akan memilih produk yang
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sesuai dengan tingkat kepopulerannya. Co-branding tidak hanya kerja sama

perusahaan dengan endoser tetapi juga kerja sama antar perusahaan untuk

bersama-sama memasarkan produknya seperti garuda Indonesia dengan Citybank

card untuk para pelanggan.

Beberapa manfaat/benefit yang bisa diraih dengan adanya co-branding antara lain

meningkatkan brand equity, memperlebar pasar, mempertinggi penggunaan (more

usage), meningkatkan awareness, meningkatkan brand perceived quality dan

image serta meningkatkan loyalitas.

Dalam kerjasama ini dua merek berkombinasi dalam suatu produk dengan tujuan

untuk saling memenuhi kebutuhan dari masing-masing merek. Dalam kerjasama

ini juga, tiap sponsor merek mengharapkan bahwa merek lain akan memperkuat

preferensi merek atau minat pembeli dari produk yang dikemas bersama tersebut.

Tiap merek pun berharap dapat menjauhkan konsumen baru dengan

mengaitkannya dengan merek lain. Karena dengan berkombinasi dua merek, maka

pangsa pasar dan volume penjualan perusahaan yang telah dimiliki masing-

masing merek tersebut diharapkan dapat bertambah.

2.4.3 Keuntungan Dan Kerugian Co-Branding

Menurut Septin (2006) Penggunaan strategi co-branding mempunyai berbagai

keuntungan tetapi di sisi lain juga mengandung resiko kerugian tergantung

bagaimana memilih pasangan yang tepat, kondisi pasar dan kondisi masing-

masing merek.

Keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan co-branding (Marketing,

April 2006).
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a) Pendapatan dari loyalty

Bagi perusahaan yang produknya digunakan sebagai bahan untuk produk

lainnya, sebuah kesepakatan co-branding bisa mendapatkan sumber

pendapatan yang kedua berupa loyalty. Misalnya PT Garuda mendaptkan

royalty dari Citybank.

b) Mendongkrak penjualan

Dengan menggandeng merek lain perusahaan dapat meningkatkan volume

penjualan apalagi merek yang diajak kerjasama merek yang setara bahkan

yang lebih kuat. Misal Microsoft dengan intel, Telkom dengan Nokia.

c) Kesempatan memasuki pasar baru

Dengan menggandeng perusahaan yang menguasai segmen pasar yang

belum dilayani maka dengan co-branding akan lebih mudah memasuki

pasar baru.

d) Menawarkan additional benefit

Strategi ini dapat memberikan benefit tambahan bagi konsumen misal

berupa paket penawaran yang lebih menarik, bonus tambahan, penawaran

kredit dari bank dan lain-lain.

e) Meminimalkan investasi

Dalam strategi pengembangan usaha untuk memasuki pasar baru strategi

pengembangan usaha untuk memasuki pasar baru strategi ini dapat

menghemat biaya.

f) Mengurangi resiko

Dapat mengurangi resiko kegagalan terutama dalam memasuki pasar baru

dan menciptakan produk baru.
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g) Keuntungan lebih cepat didapat

Keuntungan yang di peroleh dapat lebih cepat diraih karena usaha

dilakukan bersama-sama. Misal Telkom dan Nokia.

h) Harga premium

Perusahaan dapat membuat harga premium dan mempunyai peluang lebih

besar untuk sukses di pasar.

i) Mengkomunikasikan kualitas produk

Dengan strategi ini komsumen dapat dengan lebih cepat mengetahui

kualitas produk, lebih tertarik dan percaya.

j) Meyakinkan pelanggan

Pelanggan akan lebih yakin dengan informasi yang disampaikan oleh ahli

di bidangnya yang telah bekerja sama dengan perusahaan.

k) Akses teknologi canggih

Perusahaan yang lemah teknologinya dapat melakukan co-branding

dengan perusahaan lain yang mempunyai fokus, reputasi dan ahli.

l) Meningkatkan minat pelanggan.

Dengan co-branding produk lebih menarik bagi konsumen.

Di samping benefit yang bisa diperoleh dari co-branding namun ada kelemahan

atau resiko yang dihadapi. Resiko yang dihadapi. Resiko yang dihadapi antara lain

(Swasembada 2006).

a) Perbedaan corporate personality

Agar kerjasama berhasil prtusahaan-perusahaan yang bekerja sama

harus menyesuaikan gaya atau personality nya.
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b) Merger atau take overs

Bila salah satu perusahaan merger atau diambil alih maka dapat

menimbulkan masalah pada kerjasama yang telah dibuat.

Kesepakatan– kesepakatan yang dibuat bisa berubah.

c) Perubahan status financial partner

Perubahan status financial perusahaan partner dapat mengakibatkan

permasalahan dalam kerjasama yang sudah di bina.

d) Perusahaan pada perilaku pasar

Perusahaan harus jeli mempelajari situasi pasar yang selalu berubah

karena dapat menjadi ancaman yang serius.

e) Resiko kehilangan identitias

Perusahaan dapat kehilangan indentitas aslinya. Dengan co-branding

bisa mengakibatkan hanya ada satu identitas sehingga perusahaan

dapat mengalami perubahan image atau identitas dimata pelanggan.

f) Perubahan positioning partner

Perubahan positioning akan mengakibatkan masalah bagi partner nya.

g) Kegagalan memenuhi target

Jika salah satu partner gagal memenuhi target, maka resiko kerjasama

bisa dibatalkan.

h) Terciptanya single brand

Apabila pelangan mulai melihat kedua brand menjadi satu brand,

maka membutuhkan tindakan cepat untuk mengembalikan situasi.
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2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian mengenai brand equity dan co-branding yang dapat di

gunakan sebagai referansi, penelitian tersebut antara lain:

a) Dwinto martri Aji Buana (2009)

Tujuan penelitian adalah terdapat tiga tujuan dari penelitian ini. Pertama,

mengetahui tanggapan responden terhadap co-branding yang dilakukan

oleh bank muamalat. Kedua, mengetahui tanggapan responden terhadap

brand equity bank mauamalat. Ketiga, mengetahui seberapa besar

pengaruh co-branding terhadap brand equity bank muamalat. Untuk

mengungkap  tujuan pertama dan kedua yang merupakan jenis penelitian

deskriptif, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif survey.

Sedangkan untuk tujuan ketiga yang berjenis penelitian verifikatif,

digunakan metode explanatory survey untuk mengungkapnya.

Dari hasil penelitian menggunakan SPSS 12 for windows nilai alpha

cronbach yang diperoleh untuk keseluruhan variabel bernilai lebih dari

0,5. Sesuai dengan pernyataan Kaplan & Saccuzo (1993), pernyataan

dikatakan realible jika bernilai lebih dari 0,7. Berarti penelitian untuk

variable co-branding dan brand equity reliabel.

b) Aditya Rizky dan Setyo Pantawis (2011)

Tujuan penelitian adalah seluruh pengguna Hp merek Nokia dikota

Semarang. Penelitian ini menggunakan metode sample purposive sampling

yaitu penentuan sample berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan

adalah sebagai berikut :
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a) Responden yang menggunakan Hp merek Nokia sehingga diharapkan

memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang Hp Nokia.

b) Responden pernah berganti tipe Hp merek Nokia. Hal ini dilakukan

agar responden telah mempunyai pengalaman yang cukup dengan hp

Nokia sehingga jawaban yang diberikan dapat sesuai dengan

pernyataan yang diberikan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain yaitu deskripsi

responden penelitian berdasarkan jenis kelamin responden : menunjukan

bahwa segmen potensial Nokia tidak berbeda antara kelompok laki-laki

(55%) dan perempuan (45%), keduanya sama-sama segmen potensial.

Deskripsi  responden penelitian berdasarkan usia menggambarkan

kelompok usia yang dominan adalah pada rentag usia antara 17 sampai

dengan 25 tahun dan antara 25 sampai dengan 30 tahun. Pada rentang usia

tersebut adalah merupakan rentang usia yang peka terhadap teknologi dan

perkembangan trend.

c) Tri Septin MR (2006)

Tujuan penelitian adalah dilatar belakangi oleh timbulnya fenomen

persaingan antar merek-merek lama dan kemunculan barbagai merek-

merek baru yang meramaikan persaingan pasar khususnya untuk kategori

perbankan. Secara khusus, penelitian ini membahas upaya yang dilakukan

oleh bank Riau kepri untuk mempertahankan posisinya sebagai market

leader dengan cara membentuk dan meningkatkan ekuitas merek sekuat

mungkin , karena ekuitas merek yang kuat dapat mendorong konsumen
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untuk melakukan keputusan pembelian bahkan pembelian ulang pada

produk tersebut.

Dari hasil penelitian ini adalah sehubungan dengan brand association

diketahui bahwa brand association bank Riau kepri dinilai baik,

sehubungan dengan ekuitas merek diketahui bahwa ekuitas merek Bank

Riau kepri dinilai belum kuat, dan sehubungan dengan brand associaotion

maka hipotesis dapat di terima yang artinya bahwa brand association

dapat mengetahui ekuitas merek Bank Riau kepri.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian Tahun Judul Penelitian Hasil penelitian

Dwinto martri Aji

Buana

2009 Co-branding

pengaruhnya

terhadap brand

equity

Hasil menunjukan

hubungan yang kuat

antara keduanya. Arah

hubungan yang positif

ditunjukan dengan

tidak adanya tanda

negative pada angka

0.618, menunjukan

bahwa semakin besar

co branding(x) akan

membuat brand

equity(y) meningkat.
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Aditya Rizky dan

Setyo Pantawis

2011 Pengaruh citra dan

sikap merek

terhadap ekuitas

merek

Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa

pengaruh sikap merek

terhadap ekuitas

merek lebih tinggi

dibandingkan citra

merek terhadap

ekuitas merek.

Tri Septin MR 2006 Analisis brand

association dalam

meningkatkan

ekuitas merek Bank

Riau Kepri

Pekanbaru

Hasil pembahasan

brand association

Bank Riau Kepri

berpengaruh terhadap

brand equity dinilai

baik.

2.6 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan persaingan bisnis dan meningkatnya era perkembangan teknologi

yang begitu cepat, dewasa ini pemasaran memiliki peranan penting terhadap

kemajuan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisinis yang makin

kompetitif.. Berbagai usaha pun ditempuh oleh perusahaan untuk menghadapi

persaingan agar mampu menghasilkan keuntungan yang di inginkan. Yaitu

dengan melakukan strategi pemasaran yang baik  agar bisa menentukan

bagaimana produknya bisa dikenal dan kemudian bisa dikonsumsi oleh para

konsumen.

Menurut Ambadar dkk (2007) merek adalah nama, istilah, logo, tanda atau

lambing dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang dimaksud untuk
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mengidentifikasi barang-barang atau jasa dari seseorang penjual atau kelompok

penjual untuk membedakan dari produk pesaing. Co-branding adalah fenomena

baru dalam dunia pemasaran, dimana dua perusahaan atau lebih bergabung dan

melakukan segala macam aktivitas untuk memberikan nilai tambah atas produk

hasil co-branding tersebut.

Ekuitas merek memiliki posisi yang terpenting dalam tercapainya tujuan

perusahaan. Bagi perusahaan yang ingin tetap bertahan dan melangkah lebih maju

untuk memenangkan persaingan, sangat perlu mengetahui kondisi ekuitas merek

produknya. Ekuitas merek yang kuat akan mampu mengembangkan keberadaan

suatu merek dalam persaingan dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Kotler dkk (2009) ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang

diberikan kepada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara

konsumen berfikir, merasa, dan bertindak daklam hubungannya dalam merek dan

juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang di berikan merk bagi perusahaan.

Agar asset dan liabilitas mendasari ekuitas merek, keduanya harus saling

berhubungan dengan nama atau simbol sebuah merek. Dimensi ekuitas merek

terdiri atas kesadaran merek (brand awaraness), persepsi kualitas merek (brand

perceived quality), asosiasi merek (brand associations) dan loyalitas merek

(brand loyalty).

Menurut Kotler dkk (2010) Co-Branding pemasaran sering menggabungkan

produk mereka dengan produk  dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Dalam

Co-Branding (penetapan merek bersama), disebut juga penetapan dua merek (dual

branding) atau penguatan merek gabungan (brand bundling) dua atau lebih merek
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terkenal digabungkan menjadi satu produk bersama atau lebih merek terkenal

digabungkan menjadi satu produk bersama atau dipasarkan bersama. Maka

kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini secara skematis dapat

dirumuskan sebagai berikut:

gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Aaker (1997), Septin (2006)

2.7 Hipotesis

a) Ho1: Ada pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan Loyalitas

Merek (Brand Loyalty) terhadap co-branding

b) Ho1: Ada pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan

Kesadaran Merek (Brand  Awareness) terhadap co-branding

c) Ho1: Ada pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan Asosiasi

Merek (Brand Association) terhadap co-branding

d) Ho1: Ada pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan Persepsi

Kualitas Merek (Brand Perceived Quality) terhadap co-branding

1. Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

2. Kesadaran Merek ( Brand Awareness )
Co-Branding

3. Asosiasi Merek ( Brand Association )

4. Persepsi Kualitas Merek ( Brand Perceived Quality
)


