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    1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Kondisi persaingan yang semakin ketat mengakibatkan perusahaan yang 
ada (perusahaan negara, perusahaan swasta maupun perusahaan asing) 
berkompetisi untuk menjadi salah satu yang terbaik di mata konsumen. 
Diperlukan adanya upaya yang serius dalam mengoptimalkan sumber daya yang 
dimiliki oleh perusahaan, baik itu sumber daya berwujud (tangible) maupun 
sumber daya tidak berwujud (intangible). Sumber daya berwujud dapat berupa 
produk yang dihasilkan, tampilan kemasan produk, dan lain sebagainya. 
Mengenai sumber daya tidak berwujud, karena tidak dapat dilihat menyebabkan 
lebih sulit untuk dimengerti dan ditiru pesaing, dan manajer lebih menyukai 
menggunakan sumber daya tidak berwujud sebagai dasar bagian dari kemampuan 
dan kompetensi ini. 

Merek (brand) adalah salah satu sumber daya tidak berwujud, merupakan 
salah satu sarana terpenting menuju keunggulan bersaing yang 
berkesinambungan (sustainable competitive advantage) bagi banyak perusahaan 
terutama yang memproduksi dan menjual barang tahan lama (durable good) 
seperti kendaraan dan pakaian, maupun barang yang terpakai habis (nondurable 
goods) seperti makanan, sabun dan garam. Menurut Aaker (1996), merek 
merupakan nama, istilah, tanda, simbol desain, ataupun kombinasi yang 
mengidentifikasikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 
Identifikasi tersebut berfungsi untuk membedakan dengan produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan pesaing. 

Dalam tiga darsawarsa ke depan akan terjadi perang antar merek dalam 
pemasaran. Hal ini merupakan persaingan dari dominasi antar merek. Berbagai 
perusahaan dan investor menyadari bahwa merek sebagai aset perusahaan yang 
paling bernilai. Hal ini merupakan konsep yang penting sekaligus merupakan visi 
mengenai bagaimana mengembangkan, memperkuat, mempertahankan dan 
mengelola suatu perusahaan agar mempunyai keuntungan kompetitif yang 
berkelanjutan (sustainable competitive advantage) sehingga akan menjadi lebih 
penting untuk memiliki pasar daripada memiliki pabrik. Satu-satunya cara untuk 
menguasai pasar adalah memiliki pasar dengan merek yang dominan atau dalam 
pengertian lain memiliki ekuitas merek (brand equity) yang tinggi di pasar.  

Ciri utama sebuah perusahaan adalah merek. Oleh karena itu, perusahaan 
harus benar-benar memperjuangkan merek supaya punya kekuatan (equity). 
Perusahaan yakin bahwa merek adalah aset utama bagi perusahaan, serta sampai 
sejauh mana perusahaan tersebut bisa mempertahankan merek tersebut (Kartajaya 
1997). Perusahaan perlu menerapkan kebijaksanaan kegiatan pemasaran yang 
tepat dan usaha yang optimal untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan 
ekuitas merek agar dalam jangka pendek mampu meraih pangsa pasar (market 
share) yang luas serta tingkat penjualan yang tinggi, dan dalam jangka panjang 
dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dapat tercapai apabila 
perusahaan melakukan usaha-usaha yang optimal dalam mengukur ekuitas 
mereknya di mata konsumen serta memelihara, melindungi dan menjaga ekuitas 
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mereknya, maka akan diketahui sampai seberapa besar berpengaruh terhadap 
pangsa pasarnya. 

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang tergolong 
padat di dunia, dengan keperluan penduduk akan konsumsi buah-buahan tinggi. 
Buah-buahan seperti mangga, durian, pisang, semangga, anggur, alpukat, pepaya, 
kelengkeng, apel, pir, stroberi, jeruk, melon, nanas, manggis dan lain-lain selalu 
menghiasi gerai buah-buahan di seluruh pelosok Indonesia. Lalu lintas 
perdagangan impor buah-buahan dari Thailand dan Cina ke Indonesia termasuk 
tinggi. Durian montong yang di Thailand hanya seharga Rp2000-Rp3000/kg, di 
Indonesia dapat dijual dengan harga sampai dengan 10 kali lipat. Belum lagi 
kebutuhan Indonesia akan impor buah jeruk dari Cina, Baik itu jeruk mandarin, 
jeruk sunkist dan jeruk lainnya tinggi mengalahkan dominasi jeruk lokal seperti 
jeruk medan. Jeruk impor ini banyak diminati karena memang terbukti lebih 
manis dan jarang atau tidak memiliki biji sehingga mudah memakannya. 
Sedangkan untuk kualitas pisang lokal seperti pisang ambon, pisang raja bulu 
dapat bersaing dengan pisang-pisang impor seperti pisang cavendish karena 
memang rasanya yang lebih manis, dan khusus pisang raja bulu dapat dimakan 
oleh orang yang menderita penyakit diabetes dikarenakan memiliki kadar gula 
yang minimal. Buah-buahan lokal yang dapat mendominasi penjualan 
diantaranya adalah mangga karena rasanya yang manis, dengan varian unggulan 
diantaranya adalah mangga harum manis, mangga indramayu, mangga gedong 
gincu dengan rentang harga 20 ribu–30 ribu rupiah/kg. Buah-buahan lain seperti 
anggur, apel, kelengkeng, pepaya, pir tampaknya produk lokal sulit untuk dapat 
bersaing dengan produk-produk buah-buahan impor karena memang rasanya 
yang lebih manis dan lebih legit walaupun bandrol harga yang ditawarkan lebih 
mahal daripada buah-buahan lokal. 

Gerai buah-buahan sebagai tempat terjadinya transaksi pembelian buah 
sangat menjamur di Indonesia, dari mulai pasar tradisional sampai dengan pasar 
modern memilikinya. Tercatat nama-nama gerai buah yang akhir-akhir ini 
dominan dikunjungi oleh masyarakat seperti Total Buah Segar, Top Buah Segar 
dan All Fresh, sedangkan supermarket ataupun hipermarket juga memiliki 
layanan penjualan khusus buah-buahan yang lengkap seperti Carrefour, 
Hypermart, Giant, Hero, Lotte Mart. 

Persepsi konsumen mempunyai peranan yang penting dalam membangun 
suatu merek produk dalam hal ini jasa penjualan buah-buahan sehingga dapat 
menjadi alasan yang penting untuk penggunaannya, serta merek gerai penjualan 
buah-buahan mana yang akan dipertimbangkan konsumen yang pada gilirannya 
akan memengaruhi konsumen dalam memutuskan merek gerai buah-buahan yang 
akan digunakan. Sedemikian pentingnya peran persepsi konsumen dalam 
pemilihan suatu merek jasa penjualan gerai buah-buahan sehingga perlu kiranya 
dilakukan penelitian mengenai pengukuran ekuitas merek gerai buah-buahan 
ditinjau dari persepsi konsumen. Penelitian ini mengandung hal-hal yang 
substansial bagi perusahaan gerai buah-buahan dalam upaya memperkuat ekuitas 
mereknya, sehingga akan diketahui bagaimana sebenarnya persepsi, dan kekuatan 
merek gerai buah-buahan di benak konsumen, apakah sudah sesuai dengan 
harapan perusahaan atau belum. Akhirnya sampailah pada kristalisasi pemikiran 
dalam pengambilan tema berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan adapun tema 
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yang ditetapkan adalah “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekuitas Merek Jasa 
Gerai Buah-buahan Studi Kasus Total Buah Segar“.  

 
Pertanyaan Penelitian 

 
Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

� Bagaimana karakteristik demografi konsumen jasa gerai buah-buahan di 
Jakarta 

� Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ekuitas merek jasa gerai buah-
buahan di Jakarta  

� Seperti apa tingkat kontribusi variabel-variabel ekuitas merek jasa gerai buah-
buahan di Jakarta  

� Bagaimana implikasi manajerial berupa strategi pemasaran untuk merek gerai 
buah-buahan yang dianalisis 

 
Tujuan Penelitian 

 
Tujuan umum penelitian adalah mengukur ekuitas merek jasa gerai buah-

buahan Total Buah Segar di Jakarta.  
Tujuan penelitian diatas dapat diuraikan lebih jelas menjadi beberapa 

tujuan khusus, yaitu: 
� Menganalisis karakteristik demografi konsumen jasa gerai buah-buahan di 

Jakarta 
� Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ekuitas merek jasa gerai buah-

buahan 
� Menganalisis tingkat kontribusi variabel-variabel ekuitas merek jasa gerai 

buah-buahan di Jakarta  
� Menganalisis implikasi manajerial berupa strategi pemasaran untuk merek 

gerai buah-buahan yang dianalisis  
 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya : 
� Bermanfaat bagi manajemen setiap jasa gerai buah-buahan 
� Sebagai bahan informasi untuk penelitian sejenis sehingga dapat 

dikembangkan lebih lanjut 
� Kesempatan bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah diperoleh di 

bidang pemasaran dan sebagai sarana berlatih dalam menganalisis ekuitas 
merek. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang Lingkup Penelitian  dirumuskan agar penelitian ini lebih terarah, 
terkonsentrasi dan tidak mengalami bias. Adapun ruang lingkup yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Pengukuran ekuitas merek melalui empat elemen yaitu: brand awareness, 

brand association, brand perceived quality dan brand loyality. 
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2. Pengukuran ekuitas merek menggunakan metode SEM (structural equation 
modelling). 

3. Analisis akan dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh 
melalui pengamatan langsung terhadap konsumen, hasil studi literatur, dan 
dari data daftar isian kuesioner yang disebarkan kepada konsumen jasa gerai 
buah-buahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




