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Ekuitas merek permen mempakan salah satu kunci yang menentukan 
keberhasilan pemasaran permen. Oleh sebab itu penelitian yang mendalam 
mengenai ekuitas merek perlu dilakukan utamanya bila dikaitkan dengan aktivitas 
bauran pemasaran, dimensi ekuitas merek dan pembentukan ekuitas merek. 

Penelitian ini bertujuan : menganalisis komponen-komponen yang 
mempengamhi ekuitas merek termasuk top of mind brand, top of mind 
advertising, best brand, brand perceived quality, brand used most often, overall 
satisfaction, brand loyalty, brand share dan kaitannya dengan produk, harga, 
distribusi serta promosi dan mengukur ekuitas merek permen di kota Bogor 
berdasarkan persepsi konsumen, serta merumuskan strategi marketing alternatif 
yang diperlukan oleh pemsahaan dalam usaha meningkatkan ekuitas merek. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survey terhadap 
konsumen yang berdomilisi di kota Bogor. Total sampel yang yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 150 konsumen yang bemsia 16 - 45 tahun, dengan 
menggunakan multistage random sampling dengan tahapan dari kota - kecamatan 
- kelurahan - pemmahan - mkun warga - rukun tetangga - unit tempat tinggal - 
konsumen. Pemilihan konsumen dilakukan dengan kish grade yang 
mengidentifikasi seluruh anggota keluarga yang bemsia 16-45 tahun dan 
kemudian konsumen dipilih secara random. Hasil survey ini kemudian dianalisa 
secara deskriptif dan structural equation modeling. 

Hasil pengolahan data ini menghasilkan beberapa informasi penting yaitu 
konsumen yang diwawancarai sebagian besar adalah pria (55.1%) dan kelompok 
umur konsumen berkisar 29 - 32 tahun (17.3%), tingkat pendidikan konsumen 
yang menjadi mayoritas adalah universitas (41.0%). pekerjaan konsumen adalah 
pegawai swasta dengan persentase 42.7%, mayoritas daya beli respoden lebih 
besar dari Rp 2.000.000,- per bulan (26.7%), status tempat tinggal konsumen 
mayoritas mempunyai mmah sendiri (77.0%). Pola konsumsi konsumen terhadap 
produk permen terlihat bahwa mayoritas mempunyai kebiasaan mengkonsumsi 
permen hanya pada saat tertentu (67.0%). Profil konsumen ini terlihat mayoritas 
adalah golongan menengah keatas dan mempunyai kebiasaan hanya 
mengkonsumsi permen pada saat-saat tertentu saja. 

Dari hasil penelitian ini diketahui Top Of Mind konsumen adalah Sugus dan 
Relaxa dengan nilai 13.6%. Spontaneous Awareness ditempati oleh Fox's dengan 
nilai 11.0%. untuk Brand Recognition diperoleh Mentos dan Kopiko dengan nilai 
98.0%, media dan sumber informasi konsumen untuk mengenal merek permen 
diperoleh dari iklan televisi dengan persentase 58.0%. Untuk Brand Used Most 
Often diperoleh data yang menunjukkan relaxa dengan nilai 13.8%. . 

Untuk Brand Loyalty diketahui konsumen permen mayoritas (68.0%) tidak 
loyal karena konsumen akan mencoba permen lain. Mengenai rendahnya loyalitas 
konsumen permen juga didukung oleh beberapa hasil survey dibawah ini seperti : 



Overall Satisfaction konsumen menunjukkan mayoritas (55.8%) cukup puas 
terhadap permen yang dikonsumsinya, dan untuk kategori Perceived Quality 
menunjukkan mayoritas konsumen (61.3%) mempunyai kesan yang bagus namun 
teryata kedua ha1 ini tidak cukup untuk mendukung loyalitas konsumen permen 
apalagi ditambah dengan faktor mayoritas konsumen (52.0%) tidak bersedia 
merekomendasikan permen yang dikonsumsinya. 

Untuk kategori Best Brand dimiliki oleh Fox's sebagai permen yang 
terbaik (29.9%) dan ini juga didukung oleh survey Brarzd Slzare atau permen yang 
terakhir dikonsumsi oleh konsumen yang ditempati oleh Fox's (21.7%). Pada 
aktivitas Marketing Mix diketahui mayoritas konsumen menganggap harga 
permen sudah sesuai dengan kualitas (99.0%). Konsumen juga memberikan 
opininya terhadap rasa permen yang disukai yaitu Mint(42.7%). 

Dari distribusi permen, mayoritas reponden atau 71.4% menganggap mudah 
memperoleh permen yang diinginkannya. Dari sisi Pronzotion diketahui merek 
permen yang paling diingat konsumen adalah Relaxa (21.5%). 

Hasil analisis SEM menunjukkan, ekuitas merek permen dipengaruhi oleh 
tiga variabel yaitu Brand Awareness, Usage dan Brand Loyalty. Usage dengan 
muatan faktor 0.75, diikuti oleh Brand Awareness dengan muatan faktor 0.51 dan 
Brand Loyalty dengan muatan faktor 0.01. Usage lebih banyak dipengaruhi oleh 
Brand Used Most Often, variabel Awareness mempunyai atribut Top Of Mind 
yang berpengaruh paling besar serta Brand Loyalty banyak dipengaruhi oleh 
Satisfaction. Masing masing atribut ini mempunyai nilai muatan faktor 1.00. 

Dari sekian banyak atribut, beberapa atribut hams diprioritaskan untuk 
dikembangkan untuk meningkatkan nilai Ekuitas Merek permen yaitu Brand Used 
Most Often, Top Of Mind, Loyalty, Distribution, Brand Slzare, Top Of Mind 
Advertising dan Satisfaction. Dari analisis Structural Equation Modeling 
diperoleh nilai ekuitas merek Hard candy yaitu Relaxa menduduki peringkat 
pertama dengan nilai 172.0, selanjutnya Fox's (167.5). dan Kopiko menduduki 
peringkat ketiga (166.3), kemudian untuk nilai Ekuitas Merek Soft candy 
ditempati oleh Mentos dengan nilai ekuitas merek 154.0 dan Yupi (136.1) 

Adapun solusi yang dapat diberikan pada perusahaan permen disamping 
tetap menjaga keberhasilan beberapa produk yang menempati urutan pertama 
pada kategori Top Of Mind untuk Sugus dan Relaxa, Spontaneous Awareness 
untuk Fox's, Brand Recognition untuk Mentos dan Kopiko, tetapi beberapa atribut 
yang mempunyai pengaruh besar terhadap Brarzd Equity seperti Brand Used Most 
Often, Top Of Mind, Loyalty, Distribution, Brand Share, Rekomendasi, Persepsi, 
Top Of Mind Advertising dan Satisfaction juga perlu diperhatikan lebih serius lagi 
sehingga Brand Equity permennya akan terus meningkat. Perusahaan juga perlu 
mengembangkan variasi produk yang berbasis rasa mint karena rasa inilah yang 
disukai mayoritas konsumen di daerah perkotaan. 
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