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Keberhasilan usaha-usaha pemasaran yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam meramu 
empat elemen utama bauran pemasaran, yaitu produk, harga, distribusi 
dan promosi serta kemampuannya dalam membangun ekuitas merek 
yang kuat. Menurut Walgren dan Donthu (1995), bertambahnya nilai 
karena pemberian merek pada suatu produk disebut dengan ekuitas 
merek. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya 
tariknya di mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut yang 
selanjutnya dapat menggiring konsumen untuk melakukan pembelian 
berulang sehingga mengantarkan perusahaan untuk meraup keuntungan 
dari waktu ke waktu (Durianto et al., 2004). Aaker (1997) mengemukakan 
bahwa perang pemasaran akan menjadi perang antar merek sehingga 
satu-satunya cara untuk dapat menguasai pasar adalah memiliki pasar 
dengan merek yang dominan. 

Penelitian mengenai ekuitas merek telah banyak dilakukan 
sebelumnya, namun demikian belum banyak penelitian-penelitian ekuitas 
merek yang memberikan perhatian kepada bagaimana usaha-usaha 
pemasaran berkontribusi terhadap pembentukan ekuitas merek sehingga 
dengan alasan itulah penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 
bagaimana hubungan atau kontribusi usaha-usaha pemasaran dan 
dimensi-dimensi ekuitas merek terhadap pembentukan ekuitas merek 
rokok Sampoerna A Mild. Rokok Sampoerna A Mild dipilih sebagai obyek 
penelitian dengan pertimbangan bahwa produk tersebut merupakan 
pemimpin pasar pada industri rokok kretek ringan di Indonesia serta rokok 
kretek ringan dengan ekuitas merek terkuat di Indonesia hingga saat ini. 
Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi strategis mengenai 
usaha-usaha pemasaran dan dimensi-dimensi ekuitas merek apa yang 
memberikan kontribusi terhadap kekuatan ekuitas merek yang dimiliki 
rokok Sampoerna A Mild saat ini. 

Penelitian ini dilakukan di Bogor dengan pertimbangan Bogor 
dianggap mampu merepresentasikan daerah perkotaan yang merupakan 
lokasi yang menjadi sasaran utama pemasaran produk rokok kretek ringan 
di Indonesia. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2004 hingga 
bulan Februari 2005. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei 
terhadap konsumen rokok Sampoerna A Mild. Dalam penelitian ini 
mahasiswa dipilih sebagai representasi dari konsumen rokok Sampoerna 
A Mild dengan pertimbangan mahasiswa merupakan segmen konsumen 
utama yang dituju oleh produsen rokok kretek ringan dalam strategi 
pemasarannya (Hidayat dan Suhariyanto, 2004). Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) berusia       
17 tahun ke atas yang tercatat sebagai mahasiswa S0, S1, S2 dan S3 
aktif hingga bulan Oktober 2004. Mahasiswa IPB dipilih dengan 
pertimbangan IPB merupakan sebuah perguruan tinggi dengan latar 



  

belakang mahasiswanya yang cukup beragam, mengingat sebagian besar 
mahasiswanya diseleksi dari seluruh daerah di Indonesia sehingga 
diharapkan adanya keberagaman persepsi dalam penelitian ini. Teknik 
pengambilan contoh yang digunakan adalah teknik non-probability 
sampling melalui pendekatan convenience sampling dengan jumlah 
contoh sebesar 100 orang. Jumlah contoh pada setiap strata pendidikan 
ditentukan secara proporsional. 

Penelitian ekuitas merek rokok Sampoerna A Mild ini diinspirasi oleh 
konsep ekuitas merek yang dikemukakan Yoo et al. (2000). Dalam 
konseptualisasinya, Yoo et al. (2000) menyatakan bahwa ekuitas merek 
selain dibentuk oleh dimensi-dimensi ekuitas seperti kesadaran merek, 
asosiasi merek, kesan kualitas dan loyalitas merek (Aaker, 1997), juga 
dibentuk oleh usaha-usaha pemasaran yang disebutnya sebagai 
antecedents dari ekuitas merek. Menurutnya, usaha-usaha pemasaran 
yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan atau bahkan 
mengurangi ekuitas merek. Penelitian ini dilakukan dengan membangun 
sebuah model hipotesis yang terdiri atas variabel dimensi-dimensi ekuitas 
merek yang meliputi kesadaran merek dengan asosiasi merek yang kuat, 
kesan kualitas dan loyalitas merek, serta variabel usaha-usaha 
pemasaran yang diukur melalui persepsi responden terhadap harga, 
intensitas iklan dan intensitas distribusi. Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik pengukuran secara menyeluruh dengan structural equation 
modeling (SEM) yang dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer 
LISREL (Linear Structural Relationships) versi 8.51.  

Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa model hipotesis tidak 
mampu menjelaskan dengan baik fakta empiris yang diperoleh di 
lapangan sehingga dilakukan penyesuaian model struktural dengan 
membangun sebuah model alternatif. Hasil modifikasi model menunjukkan 
bahwa model struktural alternatif kedua merupakan model yang paling 
bisa diterima (close-fit) berdasarkan fakta empiris. Hasil estimasi 
parameter model struktural alternatif kedua menunjukkan bahwa dimensi 
loyalitas merek dan dimensi asosiasi merek memiliki hubungan yang 
positif terhadap ekuitas merek, demikian pula usaha-usaha pemasaran 
dalam bentuk harga, intensitas iklan dan intensitas distribusi secara tidak 
langsung memiliki hubungan yang positif terhadap ekuitas merek. Lebih 
lanjut, dimensi loyalitas merek secara signifikan memiliki kontribusi yang 
paling besar dalam membentuk ekuitas merek. Hal ini menunjukkan 
bahwa ekuitas merek rokok Sampoerna A Mild paling utama dibentuk oleh 
dimensi loyalitas merek. Intensitas distribusi secara signifikan memiliki 
kontribusi yang paling besar dalam membentuk dimensi loyalitas merek,   
di mana salah satu variabel indikatornya yaitu DT2 (A Mild mudah  
didapat) memiliki kontribusi yang paling besar dalam membentuk variabel 
intensitas distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan konsumen 
dalam memperoleh produk berdampak pada loyalitas merek sehingga 
akan meningkatkan ekuitas merek rokok Sampoerna A Mild. Di sisi lain, 
ekuitas merek rokok Sampoerna A Mild secara tidak signifikan dipengaruhi 
oleh dimensi asosiasi merek. Harga secara signifikan memiliki kontribusi 
yang paling rendah terhadap dimensi asosiasi merek di mana salah satu 
variabel indikatornya yaitu HG2 (Harga rokok A Mild mahal) memiliki 
bentuk hubungan yang negatif terhadap dimensi asosiasi merek. 



  

Responden mempersepsikan harga yang ditawarkan Sampoerna A Mild 
saat ini cukup mahal dibandingkan dengan rokok sejenis yang tersedia di 
pasaran. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mahal harga yang 
dipersepsikan oleh konsumen secara tidak langsung akan menurunkan 
ekuitas merek rokok Sampoerna A Mild melalui dimensi asosiasi merek. 
Secara keseluruhan, ekuitas merek rokok Sampoerna A Mild dibentuk 
oleh variabel indikator KL4 (A Mild mencerminkan kualitas tinggi). Hal ini 
menunjukkan bahwa konsumen mempersepsikan kualitas yang tinggi 
telah melekat pada merek rokok Sampoerna A Mild yang berdampak pada 
kekuatan ekuitas merek. 

Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini adalah : (1) PT. H. M. 
Sampoerna harus cermat dalam mengelola konsumen loyal yang telah 
mereka miliki sekarang dan senantiasa melakukan program-program 
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, di antaranya melalui program-
program CRM (customer relationship management). Apabila hal ini 
dilakukan dengan baik maka hasilnya bukan saja dapat mempertahankan 
konsumen loyal yang sudah ada namun juga dapat mengakuisisi 
konsumen yang tidak loyal menjadi konsumen loyal, (2) PT. H. M. 
Sampoerna harus cermat dalam menerapkan strategi harga karena 
ternyata dalam kasus ini ekuitas merek yang kuat tidak serta merta 
mempersilahkan perusahaan untuk dapat menetapkan harga premium 
seperti yang dikemukakan oleh Aaker (1997). Pada saat ini banyak sekali 
produk pesaing yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 
Sampoerna A Mild sehingga perusahaan harus mampu mempertegas 
diferensiasi dan positioning dari produknya dan (3) PT. H. M. Sampoerna 
harus senantiasa menjaga kualitas rokok Sampoerna A Mild sesuai 
dengan harapan dan keinginan konsumen karena persepsi kualitas 
konsumen terhadap rokok Sampoerna A Mild ternyata sangat tinggi yang 
berdampak pada kekuatan ekuitas merek yang dimiliki. 
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