
Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si 

 

[1] 

 

HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Perencanaan Citra dan Merek 

Pertemuan   :  VI (Enam) 

Topik/Pokok Bahasan :  Citra Merek 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Citra 

 Jenis-Jenis Citra 

 Pengertian Citra Merek 

 Unsur-Unsur Citra Merek 

 Fungsi dan Peran Citra Merek  

 Komponen Citra Merek 

 Elemen Citra Merek  

 Dimensi Citra Merek  

___________________ 

 

SEBAGAI salah satu tahap dalam hirarki komunikasi merek (hierarchy 

of branding), citra merek atau lebih dikenal dengan sebutan brand image 

memegang peranan penting dalam “eksistensi” sebuah merek di kancah 

persaingan dunia usaha, mengingat citra merek ini menyangkut reputasi dan 

kredibilitas dari merek itu sendiri yang tentunya pada akhirnya akan menjadi 

pertimbangan konsumen dalam memilih produk yang berlabel merek 

tersebut. Menurut Setiadi (2003:180) citra merek merupakan “Representasi 

dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan 

pengetahuan terhadap merek itu”. Citra terhadap merek berhubungan 

dengan sikap berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. 

Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

Sementara menurut Wijaya (2011) citra merek mengacu pada skema 

memori akan sebuah merek yang berisikan interpretasi konsumen atas 

atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan karakteristik 
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pemasar dan/atau karakteristik pembuat dari produk/merek tersebut. Atau 

dengan kata lain, citra merek merupakan bentuk atau gambaran tertentu dari 

suatu jejak makna yang tertinggal dibenak khalayak konsumen yang 

kemudian menuntunnya untuk bersikap (membeli) terhadap merek tersebut. 

Aaker (1991) berpendapat, citra merek merupakan serangkaian 

asosiasi yang ada dalam benak konsumen terhadap suatu merek, biasanya 

terorganisasi menjadi suatu makna. Hubungan terhadap suatu merek akan 

semakin kuat jika didasarkan pada pengalaman dan mendapat banyak 

informasi. Citra atau asosiasi merepresentasikan persepsi yang bisa 

merefleksikan kenyataan yang objektif ataupun tidak. Citra yang terbentuk 

dari asosiasi inilah yang mendasari dari keputusan membeli bahkan loyalitas 

merek (brand loyalty) dari konsumen. Konsumen lebih sering membeli 

produk dengan merek yang terkenal karena merasa lebih nyaman dengan 

hal-hal yang sudah dikenal, adanya asumsi bahwa merek terkenal lebih dapat 

diandalkan, selalu tersedia dan mudah dicari, dan memiliki kualitas yang tidak 

diragukan, sehingga merek yang lebih dikenal lebih sering dipilih konsumen 

daripada merek yang tidak bermerek. 

 

1) Pengertian Citra 

Istilah citra atau image mulai populer sejak tahun 1950-an, yang 

dikemukakan dalam berbagai konteks seperti citra terhadap organisasi, citra 

terhadap perusahaan, citra nasional, self image, dan citra terhadap merek 

produk, dan sebagainya. Citra tidak dapat dicetak seperti mencetak barang di 

pabrik, karena sifatnya yang abstrak atau intangible. Citra hanya terwujud 

dalam bentuk penilaian, seperti kesan, atau persepsi dari publik atau 

masyarakat luas. Citra terbentuk berdasarkan impresi, berdasarkan 

pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga 

membangun suatu sikap mental. Sikap mental ini nanti dipakai sebagai 

pertimbangan untuk mengambil keputusan, karena citra dianggap mewakili 

totalitas pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Jadi, citra akan terus 

diperhatikan publik sepanjang waktu dan akhirnya akan membentuk suatu 
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pandangan positif yang akan dikomunikasikan dari satu orang ke orang 

lainnya. 

Kotler (1997:57) menyebutkan, citra merupakan kepercayaan, ide, dan 

impressi seseorang terhadap sesuatu. Bagi suatu produk atau merek, maka 

citra merupakan kesan publik terhadap eksistensi merek atau produk itu 

sendiri. Citra konsumen yang positif terhadap suatu merek lebih 

memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Citra yang lebih baik 

juga menjadi dasar untuk membangun citra perusahaan yang positif. 

Sementara Buchari Alma (1992:32) berpendapat, citra merupakan kesan, 

impressi, perasaan atau persepsi yang ada pada publik mengenai 

perusahaan, suatu obyek, orang atau lembaga.  

Citra yang baik akan menimbulkan dampak positif bagi produk, 

sedangkan citra yang buruk melahirkan dampak negatif dan melemahkan 

kemampuan eksistensi produk di pasaran dalam kancah persaingan bisnis. 

Sedangkan Simamora (2008:33) mengemukakan, citra merupakan persepsi 

yang relatif konsisten dalam jangka waktu panjang. Karenanya, tidak mudah 

untuk membentuk citra, ketika citra sudah terbentuk (positif atau negatif) 

maka akan sulit untuk mengubahnya. Karenanya, citra yang dibentuk harus 

jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya, saat 

perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain. 

 

2) Jenis-Jenis Citra 

Menurut Frank Jefkins (dalam Munandar, 1995:17-19) terdapat 

beberapa jenis citra yang penting untuk diketahui oleh perusahaan atau 

lembaga, di antaranya : 

 Citra Bayangan (Mirror Image) – Adalah citra yang dianut oleh 

orang dalam (insider) mengenai pandangan luar terhadap 

organisasinya. 

 Citra Yang Berlaku (Current Image) – Adalah suatu citra atau 

pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar (outsider) 

mengenai suatu organisasi atau perusahaan. 
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 Citra Yang Diharapkan (Wish Image) – Adalah suatu citra yang 

diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya citra yang diharapkan 

lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. 

 Citra Perusahaan (Corporate Image) – Adalah citra dari suatu 

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan, termasuk 

didalamnya adalah citra atas produk dan pelayanan. Citra 

perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal. Hal positif yang dapat 

meningkatkan citra suatu perusahaan, antara lain sejarah atau 

riwayat hidup perusahaan yang gemilang dan sebagainya. 

 Citra Majemuk (Multiple Image) – Citra ini dapat diterapkan pada 

semua jenis organisasi atau perusahaan yang memiliki banyak unit 

dan pegawai (anggota). Masing-masing unit dan individu memiliki 

perangai dan perilaku tersendiri sehingga secara sengaja atau 

tidak sengaja akan memunculkan suatu citra yang belum tentu 

sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. 

 

3) Pengertian Citra Merek 

Citra merek meliputi pengetahuan dan kepercayaan akan atribut 

merek (aspek kognitif), konsekuensi dari penggunaan merek tersebut, dan 

situasi penggunaan yang sesuai, begitu juga dengan evaluasi, perasaan dan 

emosi yang diasosiasikan dengan merek tersebut (aspek afektif).  Menurut 

Armstrong (2001:225) citra merek merupakan keyakinan tentang merek 

tertentu. Ia merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap 

merek tersebut. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap, berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki 

citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian. Karenanya, citra merek merupakan deskripsi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu (Tjiptono, 

2005:49). 

Sementara Setiadi (2003:180) berpendapat, citra merek mengacu pada 

skema memori akan sebuah merek, yang berisikan interpretasi konsumen 
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atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan karakteristik 

pemasar dan/atau karakteristik pembuat dari produk/merek tersebut. Citra 

merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar 

atau melihat nama suatu merek. Lebih jelasnya tentang pengertian citra 

merek, berikut pandangan sejumlah pakar, di antaranya : 

 

“Persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen 

akan asosiasinya pada merek tersebut,” 

 

Ferrinadewi (2008:165) 

 

“Serangkaian asosiasi yang biasanya diorganisasikan di seputar 

beberapa tema yang bermakna,” 

 

Christina Whidya Utami (2006:213) 

 

 “Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu,” 

 

Fandy Tjiptono (2005:49) 

 

“Kumpulan persepsi tentang sebuah merek yang saling berkaitan yang 

ada dalam pikiran manusia,”  

 

Ouwersoot dan Tudorica (2001) 

 

   “Anything linked in memory to a brand” -- Sesuatu yang 

berhubungan dengan merek dalam ingatan konsumen --”  

 

David Aaker (1991:109) 

  

“A perception about brand as reflected by the brand association held 

in consumer memory” -- Persepsi tentang merek yang digambarkan oleh 

asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen --”  

 

Keller (1998:93) 

  

“Seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu merek, karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap 
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suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek tersebut. Citra merek 

merupakan syarat dari merek yang kuat,”  

 

Kotler (2008:32) 

 

Dari sejuumlah pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan jika 

citra merek merupakan serangkaian deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. Dapat juga dikatakan, citra merek 

merupakan konsep yang diciptakan oleh konsumen karena alasan subyektif 

dan emosi pribadinya. Citra merek dari suatu produk yang baik akan 

mendorong para calon pembeli untuk membeli produk tersebut daripada 

membeli produk yang sama dengan merek lain. Karena itu, citra merek ini 

erat kaitannya dengan aspek perilaku konsumen dalam memilih dan mebeli 

suatu produk. 

 

4) Unsur-Unsur Citra Merek 

Keller (1993:4) mendefinisikan citra merek sebagai persepsi mengenai 

sebuah merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat 

dalam benak konsumen. Citra merek terdiri dari unsur-unsur, di antaranya 

sebagai berikut : 

 Attributes (Atribut) – Merupakan pendefinisian deskriptif tentang 

fitur-fitur yang ada dalam sebuah produk atau jasa. Atribut produk 

terdiri dari : 

- Product-related attributes (Atribut produk); Yakni unsur-unsur 

yang membuat fungsi produk dapat bekerja, biasanya 

berhubungan dengan komposisi fisik atau persyaratan dari 

suatu jasa yang ditawarkan.  

- Non product-related attributes (Atribut non produk);  

Merupakan aspek eksternal dari suatu produk yang 

berhubungan dengan pembelian dan konsumsi suatu produk 

atau jasa, di antaranya termasuk informasi tentang harga, 

kemasan dan desain produk, orang, peer group atau selebriti 
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yang menggunakan produk atau jasa tersebut, bagaimana dan 

di mana produk atau jasa itu digunakan. 

 Benefits (Manfaat) – Adalah nilai personal yang dikaitkan oleh 

konsumen pada atribut-atribut produk atau jasa tersebut. Wijaya 

(2011:16) mengungkapkan terdapat 4 (empat) macam benefit, 

yakni : 

- Functional benefits; Adalah berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik dan keamanan atau 

pemecahan masalah. 

- Emotional benefits; Adalah manfaat merek/produk yang mampu 

menjawab kebutuhan afektif konsumen seperti rasa aman, rasa 

percaya diri, rasa cinta, dan sebagainya. 

- Social benefits; Adalah manfaat merek atau produk yang 

mampu menjawab kebutuhan spiritual konsumen dalam 

merefleksikan diri serta mengapresiasi kehidupannya melalui 

kontribusi positif bagi lingkungannya. 

- Symbolic benefits; Adalah manfaat merek/produk yang mampu 

menjawab kebutuhan ilusif konsumen dalam mengaktualisasi 

dan mengekspresikan makna diri dan kehidupannya bagi 

lingkungan demi eksistensi diri, yang berhubungan dengan 

kebutuhan akan persetujuan sosial atau ekspresi personal dan 

self-esteem seseorang. Khalayak konsumen biasanya 

menghargai nilai-nilai prestis, eksklusivitas dan gaya fashion 

dari sebuah merek karena hal-hal ini berhubungan dengan 

konsep diri mereka. 

 Brand Attitude (Sikap merek) – Sebagai evaluasi keseluruhan atas 

suatu merek, apa yang dipercayai oleh konsumen mengenai 

merek-merek tertentu, sejauh apa konsumen percaya bahwa 

produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau keuntungan 

tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap kepercayaan tersebut -- 

Bagaimana baik atau buruknya suatu produk jika memiliki atribut 

atau keuntungan tersebut --. Wijaya (2011:21) menyebutkan, 
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brand attitude lebih merupakan sikap atau perilaku komunikasi 

dan interaksi merek dengan konsumen yang memengaruhi citra 

merek tersebut. Citra suatu merek dapat menjadi pembeda yang 

mengindikasikan suatu merek lebih superior dibandingkan merek 

lain dalam satu kategori produk. Pengakuan superioritas di 

antaranya dibangun melalui pembentukan citra merek yang 

direpresentasikan oleh orang-orang yang menggunakan merek 

tersebut, misalnya melalui penggunaan selebriti atau publik figur 

dalam iklan dan aktivitas komunikasi lainnya.  

 

5) Fungsi dan Peran Citra Merek  

Boush dan Jones (dalam Kahle and Kim, 2006:6-8) mengemukakan, 

citra merek memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut : 

 Pintu masuk pasar (Market entry) – Berkaitan dengan fungsi 

market entry, citra merek berperan penting dalam hal 1) 

pioneering advantage, 2)  brand extension, dan 3) brand alliance. 

Produk pionir dalam sebuah kategori yang memiliki citra merek 

kuat akan mendapatkan keuntungan karena biasanya produk 

follower kalah pamor dengan produk pionir, misalnya Aqua. Bagi 

follower tentunya akan membutuhkan biaya tinggi untuk 

menggeser produk pionir yang memiliki citra merek kuat tersebut. 

Di sinilah keuntungan produk pionir (first-mover/pioneering 

adavantages) yang memilki citra merek kuat dibandingkan produk 

pionir yang memiliki citra lemah atau produk komoditi tanpa 

merek.  Sementara strategi brand extension telah menjadi semakin 

menarik sebagai cara untuk mengurangi biaya yang luar biasa dari 

pengenalan produk baru. Riset Suharyanti (2011) mengungkapkan 

pengaruh citra merek induk terhadap sub-merek hasil ekstensi 

terjadi pada transfer atribut dan persepsi kecocokan serta 

kredibilitas perusahaan yang menaunginya. Sedangkan salah satu 

strategi yang paling populer untuk meningkatkan citra merek 

adalah melalui brand alliance. Sebuah aliansi merek dapat 
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digambarkan sebagai hubungan jangka pendek atau panjang atau 

kombinasi atribut berwujud (tangibles) dan tidak berwujud 

(intangibles) yang terkait dengan mitra merek. 

 Sumber nilai tambah produk (Source of added product value) – 

Fungsi berikutnya dari citra merek adalah sebagai sumber nilai 

tambah produk. Para pemasar mengakui bahwa citra merek tidak 

hanya merangkum pengalaman konsumen dengan produk dari 

merek tersebut, tapi benar-benar dapat mengubah pengalaman 

itu. Misalnya, konsumen terbukti merasa bahwa produk (makanan 

atau minuman) dari merek pilihannya memiliki rasa yang lebih baik 

dari kompetitor jika diuji secara unblinded dibandingkan jika diuji 

secara blinded taste test. Dengan demikian citra merek memiliki 

peran yang jauh lebih kuat dalam menambah nilai produk dengan 

mengubah pengalaman produk. 

 Penyimpan nilai perusahaan (Corporate store of value) – Fungsi 

lain dari citra merek adalah sebagai penyimpan nilai perusahaan. 

Nama merek merupakan penyimpan nilai dari hasil investasi biaya 

iklan dan peningkatan kualitas produk yang terakumulasikan. 

Perusahaan dapat menggunakan penyimpan nilai ini untuk 

mengkonversi ide pemasaran strategis menjadi keuntungan 

kompetitif jangka panjang.  

 Kekuatan dalam penyaluran produk (Channel power) – Nama 

merek dengan citra yang kuat berfungsi baik sebagai indikator 

maupun kekuatan dalam saluran distribusi (channel power). Ini 

berarti merek tidak hanya berperan penting secara horizontal, 

dalam menghadapi pesaing mereka, tetapi juga secara vertikal, 

dalam memperoleh saluran distribusi dan memiliki kontrol dan 

daya tawar terhadap persyaratan yang dibuat distributor.  

 

6) Komponen Citra Merek 

Joseph Plummer (dalam Aaker, 1991:139) mengatakan, citra merek 

terdiri dari tiga (3) komponen, yakni : 
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 Product Attributes  – Merupakan atribut produk yang berisi hal-hal 

yang berkaitan dengan merek tersebut sendiri seperti kemasan, isi 

produk, harga, rasa, dan lainnya. 

 Consumer Benefits – Berupa manfaat yang dirasakan konsumen 

atas kegunaan produk dari merek tersebut. 

 Brand Personality – Adalah kepribadian merek sebagai asosiasi 

kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut seorang 

manusia.  

Selain itu, komponen citra merek lainnya terdiri atas tiga (3), aspek, di 

antaranya 1) Citra Produsen, 2) Citra Konsumen, dan 3) Citra Produk :  

 Citra Produsen – Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau 

jasa. Bagi produsen sendiri merek memiliki manfaat sebagai 

berikut : 

 Memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri 

masalah-masalah yang timbul. 

 Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri 

khas produk. 

 Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia 

dan menguntungkan. 

 Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

 Citra Konsumen – Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang 

atau jasa, meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup atau 

kepribadian dan status sosial. Bagi konsumen, manfaat merek di 

antaranya : 

 Dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu.  

 Membantu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk 

baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka.  

 Citra Produk – Sekumpulan dipersepsikan konsumen terhadap 

suatu produk, meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi 

konsumen, penggunaannya, serta jaminan. 
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Selain itu, citra merek juga memiliki komponen lainnya, yakni 1) Brand 

association atau asosiasi merek, dan 2) Favorability, strength and uniqueness 

of brand association atau sikap positif, kekuatan dan keunikan merek. 

 Brand Association – Pada awalnya, asosiasi merek dibentuk dari 

kombinasi antara kuantitas perhatian konsumen pada merek dan 

ketika konsumen menemukan relevansi juga konsistensi antara 

konsep dirinya dengan merek. Namun, konsumen dapat membuat 

asosiasi berdasarkan atribut yang berkaitan dengan produk, 

misalnya harga dan kemasan atau atribut yang berhubungan 

dengan produk misalnya warna, ukuran, desain dan fitur-fitur lain. 

Asosiasi juga dapat diciptakan berdasarkan manfaat produk. 

Kekuatan asosiasi merek ini ditentukan dari pengalaman langsung 

konsumen dengan merek, pesan-pesan yang sifatnya non 

komersial maupun yang sifatnya komersial.  

 Favorability, Strength and Uniqueness of Brand Association – Sikap 

positif ini terdiri keinginan, keyakinan bahwa merek tertentu dapat 

memenuhi keinginannya, dan yang terpenting adalah keyakinan 

konsumen bahwa merek tersebut memiliki perbedaan yang 

signifikan dibandingkan merek lainnya. 

 

7) Elemen Citra Merek  

Davis (2000:53-72) mengemukakan citra merek memiliki dua (2) 

elemen, yaitu, 1) Brand Associations (Asosiasi Merek), dan 2) Brand 

Personality (Kepribadian Merek), berikut penjelasannya : 

 Brand Associations (Asosiasi Merek) – Yakni asosiasi terhadap 

karakteristik produk atau jasa yang dilekatkan oleh konsumen 

pada merek tersebut, termasuk persepsi konsumen mengenai 

janji-janji yang dibuat oleh merek tersebut (positif dan negatif), 

dan harapan mengenai usaha untuk mempertahankan kepuasan 

konsumen dari merek tersebut. Suatu merek memiliki akar yang 

kuat, ketika merek tersebut diasosiasikan dengan nilai-nilai yang 

mewakili atau yang diinginkan oleh konsumen. Asosiasi merek 
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membantu pemasar mengerti kelebihan dari merek yang 

tersampaikan pada konsumen. 

 Brand Personality (Kepribadian Merek) – Yakni serangkaian 

karakteristik manusia yang diasosiasikan oleh konsumen dengan 

merek tertentu, misalnya kepribadian, penampilan, nilai, hobi, 

kebiasaan, gender, ukuran, etnis, inteligensi, kelas sosioekonomi, 

dan pendidikan. Hal ini membuat merek seakan-akan hidup dan 

mempermudah konsumen mendeskripsikannya. David Ogilvy 

(dalam Sengupta, 2005) menyebutkan, kepribadian merek 

merupakan kombinasi dari berbagai hal: nama merek, kemasan 

merek, harga produk, gaya iklan, dan kualitas produk itu sendiri.  

 

8) Dimensi Citra Merek  

Merangkum dari hasil studi terhadap berbagai literatur dan riset-riset 

yang relevan, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi utama yang 

memengaruhi dan membentuk citra sebuah merek tertuang dalam berikut 

ini: 

 Brand Identity – Merupakan identitas fisik yang berkaitan dengan 

merek atau produk yang memungkinkan konsumen mudah 

mengenali dan membedakannya dengan merek atau produk lain, 

seperti logo, warna, kemasan, lokasi, tagline, identitas perusahaan 

pembuatnya, dan lainnya.  

 Brand Personality – Adalah karakter khas dari sebuah merek yang 

membentuk kepribadian tertentu sebagaimana layaknya manusia, 

sehingga khalayak konsumen dengan mudah membedakannya 

dengan merek lain dalam kategori yang sama, misalnya karakter 

tegas, kaku, berwibawa, keren, hangat, penyayang, berjiwa sosial, 

atau dinamis, kreatif, independen, dan lainnya. 

 Brand Association – Adalah hal-hal spesifik yang pantas atau selalu 

dikaitkan dengan suatu merek, bisa muncul dari penawaran unik 

suatu produk, aktivitas yang berulang dan konsisten misalnya 

dalam hal sponsorship atau kegiatan social responsibility, isu-isu 
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yang sangat kuat berkaitan dengan merek tersebut, ataupun 

persona, simbol-simbol dan makna tertentu yang sangat kuat 

melekat pada suatu merek, misalnya tagline “Ingat beras ingat 

cosmos”, art + technology = Apple, sepakbola = Djarum, koboi = 

Marlboro, kulit putih = Ponds, Nazwa Sihab = MetroTV, Gramedia 

= Buku, dan sebagainya.  

 Brand Attitude and Behavior – Adalah sikap atau perilaku 

komunikasi dan interaksi merek dengan konsumen dalam 

menawarkan benefit-benefit dan nilai yang dimilikinya. Namun 

merek kerap memakai cara kurang pantas dan melanggar etika 

dalam berkomunikasi, pelayanan yang buruk sehingga 

memengaruhi pandangan publik terhadap sikap dan perilaku 

merek tersebut, atau sebaliknya, sikap dan perilaku simpatik, jujur, 

konsisten antara janji dan realitas, pelayanan yang baik dan 

kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas membentuk 

persepsi yang baik pula terhadap sikap dan perilaku merek 

tersebut. Jadi brand attitude and behavior mencakup sikap dan 

perilaku komunikasi, aktivitas dan atribut yang melekat pada 

merek saat berhubungan dengan konsumen, termasuk perilaku 

karyawan dan pemilik merek.  

 Brand Benefit and Competence – Merupakan nilai-nilai dan 

keunggulan khas yang ditawarkan suatu merek kepada konsumen 

yang membuat konsumen dapat merasakan manfaat karena 

kebutuhan, keinginan, mimpi dan obsesinya terwujudkan oleh apa 

yang ditawarkan produk tersebut. Nilai dan benefit ini bisa bersifat 

functional, emotional, symbolic maupun social, misalnya merek 

produk deterjen dengan benefit membersihkan pakaian (functional 

benefit/values), menjadikan pemakainya jadi percaya diri 

(emotional benefit/values), menjadi simbol gaya hidup masyarakat 

modern yang bersih (symbolic benefit/values) dan memberi 

inspirasi bagi lingkungan untuk peduli pada kebersihan diri, 

lingkungan dan hati nurani (social benefit/values)  
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