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 Brand merupakan asset strategis bagi perusahaan, oleh karena itu dijaga 

dan dimanfaatkan dengan cermat guna memelihara kemampuan berlaba dan 

kelangsungan hidup perusahaan. Brand extension kerap dimanfaatkan oleh 

perusahaan dibandingkan membangun merek. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari model yang dikembangkan Aaker 

dan Keller yang fokus pada affect-transfer  inti dari paradigma tersebut adalah 

sebelum brand extension muncul dalam kategori produk, konsumen telah 

memiliki sikap yang mapan terhadap brand induk dan target kategori produk. 

Keberhasilan brand extension ini ditentukan oleh sikap terhadap brand induk dan 

sikap terhadap kategori extension yang mampu membangkitkan pandangan 

kecocokan (perceived fit), di mana perceived fit ini akan menentukan sikap 

terhadap brand extension yang pada gilirannya akan menentukan perilaku 

terhadap brand extension. 

 Evaluasi konsumen terhadap brand extension sering dilukiskan sebagai 

proses transfer dimana asosiasi core brand dapat memberikan bundle yang paling 

penting, yang dievaluasi secara positif, dan dianggap memiliki asosiasi yang 

relevan dan sahih di lintas kategori produk. Asosiasi core brand dapat 

memberikan kontribusi yang kompleks, yang mewujud ke dalam brand image  

yang telah ditetapkan. Manfaat paling besar dari brand extension  adalah 

komunikasi instant tentang suatu citra yang kuat dari sebuah brand. Extension 

dapat mengekspresikan asosiasi mutu. Ketika mutu dipandang tinggi dan produk 

ekstensi itu bernilai maka akan memberikan kontribusi yang menguntungkan  

terhadap produk utama. Tanpa penilaian mutu tinggi, brand extension tidak akan 

berhasil. 

 CV. Central Food sebuah perusahaan nasional yang mengawali usahanya 

dibidang minuman anggur kesehatan yang kemudian pada tahun 1983 mengubah 

dirinya menjadi PT ABC Central Food Industry. Perusahaan ini sebelum dikenal 

sebagai perusahaan makanan dan minuman terlebih dulu dikenal sebagai pembuat  

batu batere kering (dry cell). Batu batere merek ABC berhasil unggul di pasar 

nasional bahkan mengalahkan batu batere impor atau yang dibuat oleh perusahaan 

PMA seperti merek 555, Everedy dan Everlast. Ini adalah fenomena menarik 

tentang brand extension  terutama dari sisi affect-transfer.  

 Produk kecap merek ABC  dijadikan obyek penelitian meskipun 

sebenarnya sambal dan saus ABC memiliki pangsa pasar yang lebih besar yaitu 

67,5% ketimbang kecap ABC (57,5%).  Pertimbangannya kecap adalah produk 

industri rumahtangga yang sudah dikenal sangat lama kemudian berhasil 

dikembangkan menjadi skala industri. Sambal botol yang dibuat oleh pabrikan 

termasuk ABC sebenarnya bukan merupakan produk asli makanan nasional. Oleh 

karena itu memilih kecap sebagai obyek studi  brand extension memberikan 

tantangan yang menarik dari perspektif  akademik maupun praktikal dan 

merupakan langkah untuk go global makanan dan minuman nasional. 
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 Fenomena tersebut diangkat ke dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian 

tentang brand extension diperoleh temuan bahwa keyakinan terhadap manfaat 

brand induk  dan rasa senang berperan  besar dalam membentuk  sikap untuk 

menerima brand extension . Sedangkan faktor yang membentuk persepsi terhadap 

brand extension adalah keyakinan atas manfaat dari category extension. 

Kebanggaan dan keyakinan terhadap brand induk ini mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap brand extension. 

 Faktor yang membentuk persepsi dalam pembentukan  sikap terhadap 

brand induk  ada dua yaitu kepercayaan dan afeksi. Nilai muatan faktor untuk 

kepercayaan yang paling besar adalah keyakinan atas manfaat dari merek ABC 

sebesar 1,20. Sedangkan nilai muatan faktor yang paling besar untuk afeksi adalah 

perasaan bahagia bila menggunakan merek ABC sebesar 2,22.  

 Faktor yang membentuk  persepsi dalam pembentukan sikap terhadap 

category extension  adalah keyakinan dan afeksi. Muatan faktor yang paling besar 

untuk keyakinan adalah manfaat atas category extension sebesar 3,89. Sedangkan 

untuk afeksi adalah kebanggaan dalam menggunakan merek ABC sebesar 2.56. 

           Empat aspek yang berperan dalam pembentukan perilaku terhadap brand 

extension kecap merek ABC, yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sikap 

terhadap brand induk, sikap terhadap kategori extension, sikap terhadap brand 

extension dan pendangan kecocokan. Dari keempat aspek yang berperan dalam 

pembentukan perilaku, aspek sikap terhadap brand extension memiliki kontribusi 

terbesar, sedangkan sikap terhadap brand induk dan kategori extension memiliki 

hubungan yang negatif dengan perilaku. 

          Brand extension merupakan salah  strategi perusahaan dalam melakukan 

diferensiasi produknya. Strategi ini dipilih karena membangun merek baru itu 

lebih sulit. Kasus keberhasilan ABC dalam melakukan brand extension harus 

disikapi dengan hati-hati. Lompatan dari batu batere ke kecap dengan 

mengabaikan faktor kecocokan tetapi mampu membuahkan brand extension yang 

berhasil mungkin disebabkan oleh kuatnya core brand ini nampak dalam sikap 

responden terhadap brand extension. 

 Penelitian lanjutan mengenai brand extension yang bertujuan sebagai 

bahan perbandingan perlu dilakukan. Produk yang diteliti semakin bervariatif 

akan memberikan perspektif pemahaman yang lebih baik tentang brand extension 

terutama yang berkaitan dengan proses affect-transfer. 
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