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Membangun ekuitas nlerek dalanl pemasaran produk atau jasa sangat - . - 
pentifig 1:arena eluitas merek membangun keunggulan kompetitif, nenciptakan 
nilai positif bagi konsumen dan perusahaan. Ekuitas merek dapat dibangun 
dengan cara melakukan investasi dan pengembangan dalam ha1 brand association, 
perceived quality, brand awareness, brand loyally, other proprietary physical 
assets @aten, merek dagang, channel, relationship). Dalam pemasaran produk 
secara khusus pemasaran kopi bubuk di Indonesia terjadi persaingan yang ketat 
antara sesama produsen besar. Persaingan yang ketat mendorong produsen- 
produsen secara intensif melakukan promosi-promosi dan memperkenalkan 
produk kopi yang baru dengan merek-merek yang baru. Jumlah konsurnsi kopi 
bubuk di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat sejalan 
dengan bertambahnya penduduk dan perbaikan perekonomian. Adapun tujuan 
penelitian ini yaitu mengidentifikasi posisi persaingan merek produk kopi di 
pasaran Kota Bogor; menganalisis ekuitas merek produk kopi bubuk tertentu 
sebagai evaluasi ekuitas merek; merekomendasikan alternatif kebijakan 
pemasaran untuk merek kopi bubuk yang dianalisis. Peneliti membatasi lingkup 
penelitian dengan melibatkan konsumen kopi bubuk yang tinggal di Kota Bogor. 
Ruang Iingkup yang dikaji yaitu brand awareness, percieved quality, brand 
associations dan brand loyalty dari produk 5(liia) merek kopi bubuk yang paliig 
dikenal di Kota Bogor dan mengkaji hasilnya sebagai evaluasi/inputan bagi 
perencanaan strategi pemasaran produk kopi bubuk tersebut. 

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kota Bogor. Pengumpulan data untuk 
penelitian ini dilaksanakan selama bulan November 2003. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan 
data diperloleh melalui metode survey menggunakan kuesioner berstruktur yang 
diisi oleh responden. Dalam pembahasannya data yang diperoleh diolah secara 
statistik dan dintrepretasikan menjadi sesuatu yang bersifat deskriptif. Dalam 
penelitian ini teknik pengambilan sample yang digunakan yaitu metode Multi 
stage random sanzpling. Jumlah responden yang disurvey yaitu 120 responden 
yang ada di lingkungan perumahan di Kota Bogor dengan tingkat kepercayaan 95 
persen dan kesalahan pengambilan contoh 0.09. 

Hasil pengolahan data dengan tabulasi silang dan pengujian Chi square 
terhadap profile responden yang diamati diperoleh hasil bahwa profile responden 
tidak berhubungan dengan kopi yang paling sering dikonsumsinya. Dari selutuh 
responden yang memilih merek kopi yang pertama kali muncul di pikirannya, 
pilihan pada Kopi Merek Kapal Api diberikan oleh 45 persen responden, 
ke~tludian Kopi Merelc Liong Bulan terpilih oleh 24 persen dan disusul oleh Kopi 
Nescafe yang terpilih oleh 20 persen responden. Kopi dengan merek lainnya 
seperti Oplet, Torabika, ABC, Indocafe, Bola Dunia, dan Piala masing-masing 
terpilih ole11 responden dengan jumlah tidak lebih dari tiga persen responden. 
Ingatan konsumen terhadap iklan yang ditayangkan dapat mempengaruhi tinglcat 
awareness suatu merek produk. Kopi Kapal Api paling banyalc dikenal iklaunya 
di media televisi. Kopi Torabika dan Nescafe juga lebih banyalc respondennya 



mengenal iklannya melalui tayangan di media televisi yaitu 62 responden untuk 
iklan Kopi Torabika dan 77 responden untuk iklan Kopi Nescafe. Kopi merek 
Liong Bulan lebih banyak dikenal responden dari mulut ke mulut yaitu inelalui 
temanl keluarga (42 responden). Penelitian pendahuluan untuk asosiasi merek 
didapat 14 asosiasi yang dijadikan sebagai acuan analisis asosiasi pada merek kopi 
bubuk. Dari kelima merek kopi bubuk yang dianalisis, dapat diurutkan merek 
yang paling banyalc memiliki asosiasi sang saling berhubungan yaitu Nescafc 
dengan sepuluh asosiasi, Kapal Api dan Liong Bulan masing-masing sembilan 
asosiasi, Torabika dengan enam asosiasi dan Ayam Merak dengan lima asosiasi. 

Penelitian pendahuluan untuk kesan kualitas didapat 10 persepsi kualitas 
yang dijadikan sebagai acuan analisis perceived quality pada merek kopi bubuk. 
Kapal Api dan Kopi Nescafe memiliki atribut-atribut yang berada pada posisi 
grafik disebelah kanan (positif). Apabila skor keduanya dibandingkan, Kopi 
Nescafe relatif lebih tinggi skornya kecuali atribut mampu mengusir rasa kantuk. 
Kopi Kapal Api memiliki skor rata-rata dimana semua skor atributnya pada grafik 
terlihat tidak ada yang berada di kiri sekali atau di kanan sekali. Dari sepuluh 
atribut yang diperbandigkan, Kopi Nescafe memiliki skor atribut tertinggi atau 
sama dengan kopi merek lainnya kecuali atribut pahit dan mampu mengusir 
kantuk. Kopi Liong Bulan dari skor atribut yang diperoleh terdapat atribut dengan 
skor yang paling rendah yaitu skor atribut harga. Selain atribut tersebut Kopi 
Liong Bulan memiliki atribut dengan skor tertinggi yaitu atribut pahit dan mampu 
mengusir kantuk. Kopi Ayam Merak dan Torabika, Kedua kopi ini berada pada 
posisi ditengah grafik antara h a n g  dan cukup. Kedua merek ini memiliki 
kemiripan dari segi skor atribut yang d i i l i k i  masing-masing. Skor secara 
keseluruhan dari atribut yang diamati, skor atribut pada Kopi Torabika lebih 
tinggi dari skor yang dimiliki oleh atribut Kopi Ayam Merak. Kopi ayarn merak 
memiliki skor atrib-ut lebih rendah atau sama dengan Kopi Torabika untuk semua 
atribut kecuali atribut harga. Kopi Ayam Merak dan Torabika untuk keseluruhan 
atributnya memiliki skor yang lebih rendah atau sama dengan Kopi Kapal Api dan 
Nescafe. Dernikian juga apabila dibandingkan dengan Kopi Liong Bulan hampir 
keseluruhan atributnya memiliki skor lebih rendah atau sama kecuali pada artribut 
harga. Pada Atribut harga Kopi Liong bulan mendapat skor terendah yang 
menggarnbarkan produk Kopi Liong Bulan dipersepsikan sebagai Kopi dengan 
harga paling murah. 

Besainya kemungkinan responden berpindah merek dari mulai yang 
terkecil kemungkinannya yaitu Torabika dengan Pro T sebesar 22.31 persen. 
Pada urutan kedua ditempati oleh Nescafe dengan angka 25.13 persen. Pada 
urutan ketiga ditempati oleh Kopi Liong Bulan dengan angka 32.85 persen dan 
pada urutan terakhir yaitu kopi Kapal Api dengan angka 38.56 persen. 

Kopi Kapal Api memiliki brand image yang kuat dan disusun oleh 
sembilan asosiasi pembentuknya. Hal ini merupakan aset yang bernilai bagi 
Kapal Api. Selain itu Kopi Kapal Api memberikan kualitas produk yang baik, 
Kopi Kapal Api memiliki perceived quality atribut-atributnya berada pada sisi 
kananlpositif. Kekuatan-kekuatan di atas yang dimiliki Kapal Api dalam 
pendapat penulis merupakan materi ko~nuniltasi yang baik untuk nleningkatkan 
kepercayaan dan eksistensinya. 

Kopi Torabika di Kota Bogor cukup dikenal luas tetapi bultan merupaltan 
~nerek nomor satu yang ada dalam benak pelanggan. Kopi Torabika memiliki 



brand image yang lemah yang ditunjukkan melalui aosiasi-asosiasi yang menjadi 
penyusun brand image jumlahnya hanya enam asosiasi dari 14 asosiasi yang 
diujikan. Kopi Torabika dari hasil analisa merupakan kopi yang jarang 
dikonsumsi oleh pelanggan di Kota Bogor. Kopi Torabika memiliki produk 
dengan kualitas yang sudah memenuhi harapan pelanggan diantaranya rasa kopi, 
aroma, tingkat keamanan dan mutu. Kualitas produk apabila dibandingkan 
dengan Kopi Kapzl Api, Nescafe dan Liong Bulan, slcoi persepsi kualitas 
terhadap produk masih lebih rendah. Hal ini menjadi pertimbangan untuk 
melakukan pengembang-an produk agar dapat mengatasi produk pesaing. 

Kopi Nescafe di Kota Bogor dipilih sebagai merek top of mind yang 
dipilih oleh 20 persen responden. Kopi Nescafe memiliki asosiasi penyusun 
brand image terbanyak yaitu 10 asosiasi. Hal ini menunjukkan kopi merek 
Nescafe memiliki brand image yang sangat h a t .  Kekuatan-kekuatan di atas 
dalam pendapat penulis merupakan materi komunikasi yang baik untuk 
meningkatkan kepercayaan dan eksistensi Kopi Nescafe. 

Kopi Ayam Merak bukan merupakan merek yang dikenal luas di Kota 
Bogor. Tingkat pengenalan merek oleh responden tergolong sangat rendah 
dibandmgkan dengan merek lainnya yang diteliti. Brand image Kopi Ayam 
Merak lemah. Jumlah asosiasi pembentuk brand image hanya terdapat lima 
asosiasi. Kualitas Produk yang diberikan kepada pelanggan berada pada urutan 
terbawah dari beberapa merek kopi yang diteliti. Kopi Ayam Merak bukan 
merupakan pilihan bagi pelanggan sebagai kopi yang paling sering dikonsumsi. 
Kopi Ayam merak untuk dapat tetap mendapat tempat di hati konsumen perlu 
melakukan peninjauan ulang dalam ha1 produk, harga, promosi untuk 
meningkatkan pengenalan oleh pelanggan khususnya di Kota Bogor. 

Kopi Liong Bulan merupakan kopi yang diproduksi oleh perusahaan 
keluarga dan sudah ada di Kota Bogor sejak Tahun 1945. Brand image Kopi 
Liong Bulan di Kota Bogor dapat dikatakan ha t .  Hal ini ditunjukkan dengan 
jurnlah asosiasi yang membentuk brand image-nya terdapat sembilan asosiasi. 
Kopi Liong Bulan telah dikenal luas dan dipercaya oleh kalangan masyarakat 
yang sudah lama tinggal di Kota Bogor. Kopi Liong Bulan dapat menggunakan 
media promosi sumber daya kedaerahan yang ada, mengingat wilayah 
pemasarannya di Kota Bogor dan sekitamya. 

Penelitian yang berhubungan dengan ekuitas merek semakin banyalc 
dilakukan dengan berbagai jenis produk yang diteliti. Kualitas produk yang tinggi 
pada masa yang akan datang sudah menjadi syarat umum dalam bersaing. 
Penelitian yang akan datang disarankan tidak hanya membahas brand equity tetapi 
juga dapat masuk ke penelitian mengenai brand charisma yang menciptakan 
pelanggan yang sangat loyal. 

Adanya kopi merek lokal yang mempengaruhi pangsa pasar di suatu kota 
mengharuskan merek-merek nasional berusaha membuat suatu strategi khusus 
dalaln menjangkau pasar tersebut. Penelitian pemasaran di kota-kota yang 
dijadikan sasaran pemasaran disarankan untuk dilakukan mengingat karakteristik 
dan persaingan merek di setiap kota dapat berbeda-beda. 

Kata kunci: Merek Kopi, Survey, Konsumen Kota Bogor, Pemasaran, Ekuitas 
merek, brand rissociation, perceived quality, brand an~areness, 
brand loyalty. 




