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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Perencanaan Citra dan Merek 

Pertemuan   :  IV (Empat) 

Topik/Pokok Bahasan :  Pengantar Merek 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Merek 

 Jenis-Jenis Merek 

 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Merek 

 Pemilihan Merek 

___________________ 

 

BERBICARA tentang merek tidak bisa dipisahkan dari citra, karena 

memang merek dibuat bertujuan untuk membentuk citra. Apapun merek 

dibuat tentu akan menimbulkan atau membentuk citra. Citra tidak ada dalam 

diri si pembuat merek namun ada pada diri sasaran atau orang dimana merek 

tersebut ditujukan. Karenanya dalam menentukan dan memilih merek untuk 

suatu produk, maka harus direncanakan dengan matang dna disesuaikan 

dengan selera atas sasaran yang dituju oleh produk tersebut. Merek 

memegang peranan penting dalam pemasaran. Menurut David Aaker (1996) 

terdapat perbedaan yang cukup cukup signifikan antara produk dan Merek. 

Produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan pabrik, sedangkan merek 

merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. Bila produk bisa dengan mudah 

ditiru pesaing maka merek selalu memiliki keunikan yang relatif sukar untuk 

dijiplak, karena merek berkaitan erat dengan persepsi, sehingga persaingan 

yang terjadi antara perusahaan adalah pertarungan persepsi dan bukan 

pertarungan produk. 

Merek atau merek dagang dengan simbol ™ atau ®) adalah nama 

atau simbol yang diasosiasikan dengan produk barang dan/atau jasa yang 

bisa menimbulkan arti psikologis/asosiasi.  Sejatinya, pembuatan merek tidak 

hanya mengenai urbiquitas, visibilitas dan fungsional, tetapi juga menyangkut 
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ikatan emosional dengan manusia dalam hidup mereka sehari-hari. Ketika 

produk atau jasa menyatakan dialog emosional dengan pelanggan, produk 

atau jasa akan menyatakan kualitasnya melalui merek. Merek juga merupakan 

janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, 

manfaat dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek yang baik juga 

menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. Merek sendiri 

dapat dipahami lebih dalam pada tiga (3) aspek hal berikut ini : 

 Brand name – Merupakan merek dalam bentuk nama, misalnya 

Play Station, Aqua, Bata, MC Donald, Windows, Angker Bir dan 

lainnya. 

 Mark – Merupakan merek dalam bentuk simbol, misalnya  simbol 

sayap pada produk motor Honda, gambar jendela pada windows, 

gambar ceklis pada Nike, gambar buah apel digigit pada produk 

Apple dan lainnya. 

 Trade character – Merupakan merek yang memiliki cirri khas atau 

karakter tertentu, misalnya karakter si-Domar di Indomaret, 

burung dan kucing pada produk makanan Gery, dan lainnya. 

 

1) Pengertian Merek 

Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di 

antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau 

perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan 

produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu 

merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, 

persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang 

tinggi. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan 

yang lain diharapkan memudahkan konsumen dalam menentukan produk 

yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta 

menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek didasarkan dari pengenalan, pilihan dan 

kepatuhan pada suatu merek.  
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Menurut Darmadi Durianto, dkk (2004) merek lebih dari sekedar 

jaminan kualitas karena di dalamnya tercakup enam (6) pengertian yaitu : 

 Atribut produk; Misalnya kualitas, gengsi, nilai jual kembali, desain, 

dan lain-lain. 

 Manfaat; Kendati merek membawa sejumlah atribut, namun 

konsumen sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut.   

 Nilai; Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

 Budaya; Merek ternyata dapat mencerminkan budaya tertentu.   

 Kepribadian; Terkadang suatu produk tertentu memakai 

kepribadian seseorang atau figur/tokoh untuk mendongkrak atau 

menopang merek produknya agar laku di pasaran. 

 Pemakai; Merek menunjukkan jenis pemakai yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

 

Lebih jelasnya menyenai pengertian Merek, berikut pengertian yang 

dikemukakan oleh para pakar, diantaranya : 

 

“Tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang 

lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi 

yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. 

Cap tersebut itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan 

bahwa hewan yang bersangkutan tersebut telah ada pemiliknya. Biasanya 

dalam membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik 

sendiri sebagai tanda pembedaan,” 

 

Harsono Adisumarto 

  

“Suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang 

atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi 

keduanya,” 

 

Buchari Alma  

 

 “Suatu tanda untuk mempribadikan suatu benda tertentu, sehingga 

dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya,” 

  

Purwo Sutjipto 
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 “Suatu tanda yang mempribadikan sebuah barang tertentu, di mana 

perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang 

dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau 

diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain,” 

 

 R. Soekardono 

  

“Nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari 

semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 

penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensikannya dari barang 

atau jasa pesaing,” 

 

Kotler dan Keller  

 

“Suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di 

dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang 

pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya 

dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau 

trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu 

mekanisme periklanan,” 

 

 Essel R Dillavou 

  

“Suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang 

untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang 

kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan 

sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk 

memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di 

tangannya dalam lalulintas perdagangan,” 

  

Philip S James 

  

“Suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang 

mengidentifikasikan produk para penjual dan membedakannya dari produk 

pesaing,” 

 

Lamb  

   

Dari beberapa pengertian merek yang diungkapkan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Merek adalah suatu tanda (sign) untuk 

membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau 
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diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan 

barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang 

memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

  

2) Jenis-Jenis Merek 

Untuk menyebutkan jenis dari merek sebenarnya tergantung dari 

tujuannya, namun menurut hukum Indonesia jenis merek terdiri atas tiga (3), 

yakni 1) Merek Dagang, 2) Merek Jasa, dan 3) Merek Kolektif. Merek 

merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Di 

Indonesia sendiri hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh (10) 

tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek 

bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam 

perdagangan. 

 Merek Dagang – Adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 

barang-barang sejenis lainnya. 

 Merek Jasa – Adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 

jasa-jasa sejenis lainnya. 

 Merek Kolektif – Adalah merek yang digunakan pada barang 

dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya.  

 

3) Tujuan dan Manfaat Penggunaan Merek 

Banyak orang yang mengira bahwa suatu  “merek“ adalah kata lain 

untuk “nama  produk”  sebagai simbol “pembungkus” produk tersebut,  
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sehingga membuatnya menjadi sesuatu yang spesial. Tidak heran jika ketika 

orang berfikir tentang suatu produk atau jasa biasanya mereka memikirkan 

sifat-sifat dan keistimewaan serta manfaat praktis yang ditawarkan oleh 

produk tersebut kepada konsumen. Namun, ketika mereka memikirkan 

“suatu merek” pikiran mereka melampaui pada cara-cara yang berbeda guna 

menghasilkan suatu “nama” yang mampu “membangkitkan emosi” hubungan 

antara produk dengan pelanggannya. 

Komposisi dasar dalam menentukan suatu merek dari suatu produk 

yaitu dengan cara menampilkan keistimewaan dan sifat dari produk yang 

ditawarkan serta membangkitkan hubungan antara produk tersebut dengan 

target pasar (konsumen) nya. Kedua unsur tersebut merupakan komponen 

utama dari suatu produk atau jasa dari sebuah perusahaan yang akan diberi 

“merek”. Bagi perusahaan dalam menentukan merek bagi produknya yang 

penting bagaimana ukuran, faktor bisnis target penjualan dan kegiatan 

pemasaran produk tersebut Merek itu sendiri harus mengandung sejumlah 

elemen, seperti  nama, logo, simbol, desain, slogan, dan kemasan. 

 Adapun Merek sendiri digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai 

berikut :  

 Sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau 

membedakan produk suatu perusahaan dengan produk 

perusahaan saingannya. Ini akan memudahkan konsumen untuk 

mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian 

ulang. 

 Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 

 Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, 

jaminan kualitas serta prestise tertentu kepada konsumen.  

 Untuk mengendalikan pasar. 

 Menciptakan keuntungan kompetitif, jika merek yang memiliki 

ekuitas yang tinggi akan menghasilkan keuntungan sebagai 

berikut : 

- Dapat memberikan pertahanan terhadap persaingan harga 

yang kompetitif. 
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- Perusahaan akan lebih mudah meluncurkan perluasan merek, 

kepada peroduk yang memiliki kredibilitas yang tinggi. 

- Mampu bertahan pada harga yang lebih tinggi dari pesaing, 

karena konsumen memiliki keyakinan terhadap kualitas produk. 

- Pelanggan sangat mengharapkan merek yang mereka maksud 

sehingga posisi tawar menawar produsen dengan distributor-

pengecer lebih kuat. 

- Karena tingkat kesadaran dan kesetiaan konsumen terhadap 

merek sangat tinggi, maka perusahaan dapat menikmati biaya 

pemasaran yang lebih rendah. 

 

Sedangkan Merek sendiri menurut Fandy Tjiptono (2007) dapat 

mendatangkan manfaat, baik bagi produsen dan konsumen, diantaranya. 

Adapun manfaatnya bagi produsen, antara lain : 

 Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 

pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam 

pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi. 

 Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang 

unik. 

 Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga 

mereka bias dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain 

waktu. 

 Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan 

produk dari para pesaing. 

 Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan 

hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam 

benak konsumen. 

 Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa 

datang. 

Sedangkan manfaat penggunaan merek bagi konsumen untuk  

mempermudah mengidentifikasi produk yang diinginkannya. Penggunaan 

merek memudahkan perusahaan untuk menjadi “price maker” dan bukan 
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sekedar “price taker”, karena melalui “merek” memungkinkan suatu 

perusahaan terhindar dari jebakan komoditas yang semakin beragam. 

 

4) Pemilihan Merek 

Pemilihan dan pemberian merek dalam produk dapat menambah nilai 

dari suatu produk itu sendiri. Bagaimanapun kecilnya merek yang telah dipilih 

tentunya akan memiliki pengaruh terhadap “eksistensi” produk tersebut di 

pasaran. Karenanya, dalam memilih suatu merek harus dipikirkan secara 

matang-matang dan tentunya bisa “marketable” . Apabila suatu perusahaan 

memperlakukan merek hanya sekedar nama, maka perusahaan tersebut tidak 

melihat tujuan merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian merek 

adalah mengembangkan satu set makna yang mendalam untuk merek 

tersebut. Karenanya, produsen atau pihak perusahaan harus dapat 

menentukan pada tingkat mana perusahaan akan menanamkan identitas 

merek.  

Shimp (2003) mengemukakan pemilihan nama atau simbol untuk 

memberikan identitas pada produk harus memenuhi unsur-unsur, di 

antaranya 1) Mempengaruhi kecepatan konsumen dalam menyadari suatu 

merek, 2) Mempengaruhi citra merek, dan 3) Memainkan peran penting 

dalam pembentukan ekuitas merek. 

Sedangkan Buchari Alma (2007) menyebutkan, ada tiga (3) hal yang 

perlu diperhatikan dalam pemilihan merek, di antaranya : 

 Mudah diingat; Memilih merek sebaiknya mudah diingat, baik 

kata-katanya maupun gambarnya atau kombinasi di antara 

keduanya, sebab dengan demikian konsumen atau calon 

konsumen bisa dengan mudah mengingatnya. 

 Menimbulkan kesan positif; Dalam memberikan merek harus dapat 

diusahakan yang dapat menimbulkan kesan positif terhadap 

barang atau jasa yang dihasilkan, jangan sebaliknya menimbulkan 

kesan negatif. 

 Tepat untuk promosi; Merek sebaiknya dipilih yang bilamana 

dipakai promosi sangat baik. Merek-merek yang mudah diingat 
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dan dapat menimbulkan kesan positif tentu baik bila dipakai untuk 

promosi. Akan tetapi untuk promosi tersebut nama yang indah 

dan menarik serta gambar-gambar yang bagus juga memegang 

peranan penting. Karena itu, untuk promosi selain mudah diingat 

dan menimbulkan kesan positif usahakan agar merek tersebut 

enak untuk diucapkan dan baik untuk dipandang  

 

_________________________ 
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