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Potensi berkembangnya industri jamu di Indonesia yang merupakan bagian dari 
sektor agribisnis memegang peran penting pada era AFTA sekarang ini. Begitu besarnya 
potensi jamu di Indonesia juga menarik minat perusahaan-perusahaan farmasi untuk 
berkecimpung dalam memproduksi jamu. Hal tersebut menimbulkan kondisi persaingan di 
industri jamu menjadi cukup ketat baik antar perusahaan-perusahaan jamu maupun 
dengan perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi jamu. Persaingan tersebut 
diikuti dengan produk yang bersifat generik satu dengan yang lainnya. Kendala yang 
cukup berat industri jamu juga muncul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 
Kendala tersebut juga dihadapi PT. SidoMuncul yang merupakan salah satu perusahaan 
jamu terbesar di Indonesia.  

Salah satu produk andalan PT. SidoMuncul yang memberikan kemudahan, 
kepraktisan, dan kenikmatan dalam mengkonsumsi jamu tanpa rasa pahit dan tanpa 
mengurangi khasiatnya adalah jamu Kunyit Asam SidoMuncul. Jamu Kunyit Asam 
SidoMuncul pertama kali diluncurkan sekitar tahun 1998 untuk memenuhi selera pasar 
khususnya perempuan. Jamu Kunyit Asam SidoMuncul di Bogor termasuk merek 
unggulan.  

Adanya persaingan yang tidak hanya sesama produsen jamu melainkan juga 
dengan perusahaan farmasi yang turut memproduksi jamu khususnya jamu kunyit atau 
kunir asam membuat jumlah merek di pasar menjadi beraneka ragam. Dalam menghadapi 
persaingan tersebut, PT. SidoMuncul perlu mengetahui daya saing dari merek jamu Kunyit 
Asam SidoMuncul melalui ekuitas mereknya yang masih belum dimilikinya. Dengan cara 
inilah, perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan citra produk yang dihasilkan 
terutama jamu Kunyit Asam SidoMuncul yang nantinya harus dilakukan berbagai upaya 
dan strategi pemasaran. Kunyit Asam SidoMuncul dipilih sebagai objek dalam penelitian ini 
karena pihak manajemen ingin mengeluarkan varian baru dan sekaligus 
mengkampanyekan iklan baru akan merek tersebut. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisa hubungan beberapa dimensi 
ekuitas merek terhadap ekuitas merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul di kota Bogor, (2) 
menganalisa hubungan beberapa elemen bauran pemasaran terhadap beberapa dimensi 
ekuitas merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul di kota Bogor, (3) menganalisa hubungan 
beberapa elemen bauran pemasaran terhadap ekuitas merek jamu Kunyit Asam 
SidoMuncul di kota Bogor, dan (4) merumuskan strategi pemasarannya di kota Bogor. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2004 dengan 
melakukan wawancara dengan kuesioner terstruktur kepada responden di kota Bogor. 
Besarnya contoh yang menjadi subjek penelitian sebesar 300 responden dengan unit 
pengukurannya adalah perempuan berusia 15 hingga 54 tahun dari berbagai tingkat 
ekonomi serta pengambil keputusan atas merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul yang 
dikonsumsinya. Pengambilan contoh dilakukan dengan cara wawancara kepada kelompok 
responden yang relevan kemudian kelompok responden tersebut diminta menyebutkan 
calon responden yang berikutnya yang memiliki kriteria sama demikian seterusnya hingga 
tercapai contoh yang telah ditentukan. 
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Kerangka kerja konseptual dari Yoo et al. (2000) diadaptasi dalam penelitian ini 
dengan beberapa modifikasi. Modifikasi yang dilakukan pada elemen-elemen bauran 
pemasaran yang hanya terdiri atas harga, distribusi, dan iklan yang direlasikan dengan 
ekuitas merek melalui peran mediasi dari tiga dimensi ekuitas merek yang terdiri atas 
kesan kualitas, kesadaran merek, dan kesetiaan merek dengan menggunakan model 
persamaan struktural. Model persamaan struktural yang disebut juga Structural Equation 
Modeling (SEM) dengan perangkat lunak LISREL 8.54 dipakai untuk mengolah data. 
Ketiga aktivitas bauran pemasaran sebagai peubah bebas atau laten eksogen, sedangkan 
ekuitas merek dan dimensinya sebagai peubah terikat atau laten endogen yang diukur 
dengan skala Likert 1-5. 

Dari hasil olahan data, terlihat model masih kurang bagus yang ditunjukkan 
adanya goodness of fit yang masih kurang baik dan hubungan antar peubah kurang sesuai. 
Oleh karena itu, model perlu dilakukan analisis gerombol yang menghasilkan goodness of 
fit dan hubungan antar peubah cukup baik dan sesuai. Dari hasil analisis gerombol 
tersebut, muncul adanya perubahan peubah laten endogen mediasi yang sebelumnya 
terdiri atas kesan kualitas, kesadaran merek, dan kesetiaan merek menjadi hanya asosiasi 
merek dan loyalitas merek saja yang memengaruhi ekuitas merek sebagai peubah laten 
endogen akhir. Dimensi asosiasi merek merupakan gabungan dari dua dimensi 
sebelumnya, yaitu kesan kualitas dan kesadaran merek, sedangkan loyalitas merek 
merupakan dimensi dari kesetiaan merek. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen bauran pemasaran yang 
dipersepsikan, seperti harga, intensitas distribusi, dan frekuensi iklan kesemuanya 
berkontribusi terhadap ekuitas merek dengan memperkuat dimensi-dimensi ekuitas merek. 
Harga secara signifikan berpengaruh positif dengan asosiasi merek. Distribusi secara 
signifikan berpengaruh positif dengan loyalitas merek dan asosiasi merek. Iklan secara 
signifikan juga berpengaruh positif dengan asosiasi merek dan loyalitas merek. Distribusi 
mempunyai kontribusi yang sama terhadap loyalitas merek dan asosiasi merek. 
Responden menganggap bahwa jamu Kunyit Asam SidoMuncul banyak 
toko/warung/supermarket yang menjualnya memengaruhi loyalitas merek dan asosiasi 
merek sehingga akan meningkatkan ekuitas mereknya. Iklan mempunyai kontribusi 
terbesar terhadap asosiasi merek. Responden menganggap kampanye periklanan Kunyit 
Asam SidoMuncul tampak mewah dibandingkan merek lain yang memengaruhi asosiasi 
merek. Secara keseluruhan, dari ketiga elemen bauran pemasaran tersebut terlihat bahwa 
distribusi lebih berpengaruh terhadap dimensi-dimensi ekuitas merek. 
 Dimensi-dimensi ekuitas merek  terdiri atas asosiasi merek dan loyalitas merek 
menunjukkan bahwa asosiasi merek secara signifikan berpengaruh positif dengan ekuitas 
merek. Loyalitas merek secara signifikan juga berpengaruh positif dengan ekuitas merek. 
Hal ini menunjukkan bahwa kedua dimensi tersebut merupakan dimensi inti yang dapat 
membangun ekuitas merek yang kuat, terutama loyalitas merek yang cukup kuat 
memengaruhi ekuitas merek terbangun dengan kuat. 
 Hubungan antara ketiga elemen bauran pemasaran dengan ekuitas merek tidak 
ada yang mempunyai kaitan secara langsung, melainkan melalui mediasi dimensi ekuitas 
merek terlebih dahulu. Hubungan tidak langsung ketiga elemen bauran pemasaran dengan 
ekuitas merek menunjukkan bahwa harga, intensitas distribusi, dan frekeunsi iklan secara 
positif berpengaruh tidak langsung dengan ekuitas merek. Dari ketiga upaya pemasaran 
yang dipilih dalam penelitian ini, yang berpengaruh cukup besar secara tidak langsung 
dengan ekuitas merek adalah intensitas distribusi. 
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 Strategi pemasaran yang perlu dilakukan untuk jamu Kunyit Asam SidoMuncul di 
kota Bogor dari hasil penelitian ini ditujukan untuk mempertahankan keberadaaan merek 
tersebut di pasaran kota Bogor. Usaha-usaha yang perlu dilakukan adalah memperkuat 
dan mempertahankan aktivitas bauran pemasaran yang dapat meningkatkan kekuatan 
ekuitas merek, seperti mempertahankan harga yang dapat digunakan untuk kemajuan 
teknologi, efisiensi manajerial, dan layanan konsumen untuk mempertinggi nilai produk 
tersebut dan terus meningkatkan. Perlu menguatkan dan meningkatkan intensitas 
distribusi merek tersebut dengan selalu tersedia di lebih banyak tempat yang memudahkan 
dan menghemat waktu konsumen untuk mendapatkannya. Terakhir, meningkatkan 
frekuensi iklan tidak hanya secara kuantitas saja melainkan juga secara kualitas yang 
dapat mengomunikasikan khasiat jamu tersebut sehingga dapat dipersepsikan positif oleh 
konsumen. 
 Beberapa hal yang disarankan berdasarkan hasil penelitian ini adalah (1) dapat 
menambahkan dimensi asosiasi merek sebagai peubah endogen, (2) perlu menambah 
aktivitas bauran pemasaran dengan disesuaikan kategori dari merek produk, dan (3) dapat 
meneliti ekuitas merek jamu yang mengandung kunyit/kunir dan asam dengan beragam 
merek sehingga dapat diketahui posisi suatu merek dan nilai suatu merek. 
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