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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Perencanaan Citra dan Merek 

Pertemuan   :  VII (Tujuh) 

Topik/Pokok Bahasan :  Faktor-Faktor Pembentuk Citra Merek 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

 Asosiasi Merek (Brand Association) 

 Kesetiaan Merek (Brand Loyalty) 

___________________ 

 

LINGKUNGAN dan personal menjadi faktor awal terbentuknya suatu 

citra merek, karena keduanya mempengaruhi persepsi seseorang 

(konsumen). Faktor personal merupakan kesiapan mental konsumen untuk 

melakukan proses persepsi, pengalaman konsumen sendiri, mood, kebutuhan 

serta motivasi konsumen. Sedangkan faktor lingkungan dapat mempengaruhi 

atribut-atribut teknis yang ada pada suatu produk dimana faktor ini dapat 

dikontrol oleh produsen, Selain itu juga sosial budaya termasuk dalam faktor 

ini. Runyon (1980:17) menyebutkan citra merek terbentuk dari stimulus 

tertentu yang ditampilkan oleh produk tersebut yang menimbulkan respon 

tertentu pada diri konsumen.  

Stimulus yang muncul dalam citra merek tidak hanya terbatas pada 

stimulus yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup stimulus yang bersifat 

psikologis. Ada tiga (3) stimulus yang dapat membentuk citra merek yaitu 1) 

Stimulus yang bersifat fisik, seperti atribut-atribut teknis dari produk tersebut; 

2) Stimulus yang bersifat psikologis, seperti nama merek; dan 3) Stimulus 

yang mencakup sifat keduanya, seperti kemasan produk atau iklan produk. 

Datangnya stimulus ini menimbulkan respon dari konsumen. Ada dua (2) 

respon yang mempengaruhi pikiran sesorang, yang membentuk citra merek, 

yaitu 1) Respon rasional (penilaian mengenai performa aktual dari merek 

yang dikaitkan dengan harga produk tersebut), dan 2) Respon emosional, 
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yakni kecenderungan perasaan yang timbul dari merek tersebut. Timmerman 

(dalam Noble, 1999) menyebutkan, citra merek sering dianggap sebagai 

sebuah koleksi dari semua asosiasi yang berhubungan dengan sebuah merek. 

Citra merek erat kaitannya dengan apa yang orang pikirkan/rasakan terhadap 

suatu merek sehingga dalam citra merek faktor psikologis banyak berperan 

dibandingkan faktor fisik dari merek tersebut.  David A. Aaker (2007:90) 

menyebutkan, beberapa faktor pembentuk citra merek, di antaranya : 

 

1) Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori merek tertentu. Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Simanjuntak 

dalam bukunya “Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan 

Perilaku Konsumen” mengatakan, kesadaran merek merupakan kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek 

sebagai bagian dari suatu kategori produk (2004:54). Karenanya, kesadaran 

merek menjadi salah satu faktor penting yang dibutuhkan para pelaku usaha 

untuk memperkuat brand produknya. Sebab, tak bisa dipungkiri semakin 

banyak konsumen yang mengingat merek suatu produk, maka semakin besar 

pula intensitas pembelian yang akan mereka lakukan terhadap produk 

tersebut. Berikut gambar piramida Brand Awareness menurut David A. Aaker : 

 

Gambar. 1 

Piramida Brand Awareness 
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Keterangan : 

- Tidak menyadari merek (Unaware the brand) - Merupakan tingkat yang paling 

rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak menyadari akan 

adanya suatu merek. 

- Pengenalan merek (Brand recognition) - Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal 

ini penting pada saat seseorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan 

pembelian. 

- Pengingatan kembali terhadap merek (Brand recall) - Pengingatan kembali terhadap 

suatu merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek 

tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali 

tanpa bantuan, karena berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu 

dibantu untuk memunculkan merek tersebut. 

- Top of mind - Apabila seseorang ditanya langsung tanpa diberi bantuan 

pengingatan dan ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang paling 

banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran (top of mind) dengan 

kata lain, merek tersebut merupakan merek yang ada dalam benak konsumen. 

 

Sementara itu, kegunaan dari Awareness ini dapat dilihat dari dua (2) 

nilai yang diciptakan melalui kesadaran merek ini, yakni sebagai berikut : 

 Anchor to which other associations can be attached; Kesadaran 

merek akan menyebabkan timbulnya asosiasi seseorang,seperti 

asosiasi yang timbul pada McDonald adalah Ronald McDonald, 

anak-anak, fun, Big Mac, bersih dan efisien. Asosiasi yang luas 

tersebut kemudian dapat diperkuat dengan menggambungkan 

satu asosiasi dengan yang lain seperti Ronald McDonald dengan 

anak-anak. Dengan memperkuat asosiasi tersebut nama McDonald 

akan semakin kuat pada memori seseorang. 

 Familiarity/Liking; Secara umum seseorang lebih menyukai sesuatu 

yang lebih familiar. Salah satu penjelasan akan hal ini adalah orang 

lebih membeli produk-produk yang terkategorikan Low- 

involvement product seperti kertas tisu, permen karena mereka 

sudah familiar dengan merek tersebut. 

 

2) Asosiasi Merek (Brand Association) 

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, asosiasi merek merupakan 

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, 
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isu-isu yang sangat kuat berkaitan dengan merek tersebut, ataupun person, 

simbol-simbol dan makna tertentu yang sangat kuat melekat pada suatu 

merek. Asosiasi merek juga merupakan segala sesuatu yang berkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan ingatan konsumen terhadap suatu 

merek, yakni pencitraan suatu merek yang tercermin dari kesan tertentu 

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

harga, pesaing, selebritis, dan lainnya. 

 

3) Kesetiaan Merek (Brand Loyalty) 

Menurut Ford (2005:132), loyalitas merek dapat dilihat dari seberapa 

sering orang membeli merek itu dibandingkan dengan merek lainnya. Berikut 

penjelasan Susanto (2004:127-128) tentang tingkatan loyalitas terhadap 

merek yaitu : 

 Tingkatan yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal, yang sama 

sekali tidak tertarik pada merek tersebut dan bagi mereka merek 

apapun dianggap memadai sehingga merek memainkan peran 

yang kecil dalam keputusan pembelian. 

 Tingkat kedua adalah para pembeli yang puas dengan produk 

atau setidaknya tidak mengalami kepuasan, tipe ini bisa disebut 

sebagai pembeli kebiasaan (habitual buyer). 

 Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun mereka 

memikul biaya peralihan (switching cost) serta biaya berupa waktu, 

uang atau resiko kinerja berkenaan dengan tindakan beralih 

merek, kelompok ini bisa disebut pelanggan yang loyal terhadap 

biaya peralihan. 

 Tingkat keempat adalah mereka yang sungguhsungguh menyukai 

merek tersebut, preferensinya mungkin dilandasi oleh suatu 

asosiasi seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam 

menggunakan atau persepsi kualitas yang tinggi. 

 Tingkat teratas adalah pelanggan yang setia, mereka mempunyai 

kebanggaan menjadi pengguna suatu merek, merek tersebut 

sangat penting. 
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Sementara itu, Keller (1993:3) menyebutkan sedikitnya ada tiga (3) 

faktor yang bisa membentuk citra merek, di antaranya sebagai berikut : 

 Favorability of brand association/Keunggulan asosiasi merek — 

Artinya produk tersebut unggul dalam persaingan dengan produk 

lainnya. Misalnya produk peralatan outdoor Eiger. Eiger 

merupakan produsen peralatan outdoor yang paling diminati oleh 

kawula muda. Salahsatu produk unggulannya adalah tas jenis 

backpack. Karena keunggulan kualitas (model dan kenyamanan) 

dan ciri khasnya itulah yang menyebabkan semua produk Eiger 

punya daya tarik tersendiri di kalangan orang muda. 

 Strength of brand association/familiarity of brand 

association/Kekuatan asosiasi merek — Setiap merek yang 

berharga tentunya memiliki jiwa, suatu kepribadian khusus. 

Karenanya, menjadi kewajiban mendasar bagi pemilik merek untuk 

dapat mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa/kepribadian 

tersebut dalam satu bentuk iklan, ataupun bentuk kegiatan 

promosi dan pemasaran lainnya. Hal itulah yang akan terus 

menerus menjadi penghubung antara produk/merek dengan 

konsumen. Salahsatu contohnya adalah perusahaan mobil 

Chevrolet yang memberi sponsor mobil pada film “Transformer”, 

terutama dengan peran robot bumblebee yang menjadi robot 

utama dalam film. Film “transformer” yang selalu menjadi box 

office tersebut di tonton jutaan orang di dunia dan secara 

langsung mengangkat popularitas dan penjualan mobil Chevrolet. 

 Uniquesness of brand association/Keunikan asosiasi merek — 

Merupakan keunikan yang dimiliki oleh suatu produk, misalnya 

Viar Motor punya keunikan fungsi motor yaitu dengan adanya bak 

pengangkut dibelakangnya yang bisa dipakai untuk mengangkut 

galon air dan barang berat lainnya. Di sinilah keunikan Viar Motor 

dalam fungsi motor yang disukai oleh para pedagang retail.   

 



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

 

[6] 

 

Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2006:135) menyebutkan ada 

beberapa faktor yang menjadi pembentuk citra merek, diantaranya sebagai 

berikut : 

 Kualitas/mutu; Berkaitan dengan kualitas produk barang yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

 Dapat dipercaya/diandalkan; Berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk 

yang dikonsumsi. 

 Kegunaan/manfaat; Berkaitan dengan fungsi dari suatu produk 

barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

 Pelayanan; Berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya. 

 Resiko; Berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan 

rugi yang mungkin dialami oleh konsumen. 

 Harga; Berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya 

jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi 

suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang. 

 Citra; Berkaitan dengan pandangan, kesepakatan dan informasi 

tentang  suatu merek dari produk tertentu. 

 

Adapun beberapa keuntungan dengan terciptanya citra merek yang 

kuat adalah sebagai berikut : 

 Peluang bagi produk/merek untuk terus mengembangkan diri dan 

memiliki prospek bisnis yang bagus. 

 Memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan yang 

bagus. 

 Menciptakan loyalitas konsumen. 

 Membantu dalam efisiensi marketing, karena merek telah berhasil 

dikenal dan diingat oleh konsumen. 

 Membantu dalam menciptakan perbedaan dengan pesaing. 

Semakin merek dikenal oleh masyarakat, maka perbedaan atau 
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keunikan baru yang diciptakan perusahaan akan mudah dikenali 

konsumen. 

 Mempermudah perekrutan tenaga kerja bagi perusahaan. 

 Meminimalisir kebangkrutan atau kebangkrutan perusahaan. 

 Mempermudahmendapatkan investor baru guna mengembangkan 

produk  

 

_________________________ 
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