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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan pasar memang bukan hal yang baru dalam menjalankan bisnis. 

Baik buruknya peluang usaha tentunya diukur dengan tingginya permintaan pasar. 

Oleh karena itu, maraknya pertumbuhan usaha saat ini berhasil menciptakan 

persaingan pasar yang semakin ketat. Cara yang dapat dilakukan agar usaha dapat 

bersaing adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Sumber daya ini dapat dilihat dalam bentuk sumber daya berwujud (tangible) 

seperti produk yang dihasilkan, tampilan produk dan lain sebagainya. Maupun 

dalam bentuk sumber daya tidak berwujud (intangible), karena tidak dapat dilihat 

hal ini tentu lebih sulit dimengerti dan ditiru pesaing. Sumber daya tidak berwujud 

(intangible) ini lebih sering digunakan sebagai dasar bagian dari kemampuan dan 

kompetensi ini. 

Ekuitas merek merupakan aset tidak berwujud yang penting, yang 

memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi perusahaan. Ekuitas merek (brand 

equity) dilihat dari perspektif konsumen bisa dikelompokkan dalam empat 

elemen, yaitu kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived 

quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas merek (brand loyalty) 

(Aaker 1991). Brand equity merupakan persepsi konsumen terhadap keistimewaan 

suatu merek dibandingkan dengan merek yang lain. Penting bagi perusahaan 

untuk menciptakan sebuah merek yang kuat (Dharmayana dan Rahanatha 2017). 

Dalam hal ini, perusahaan yang peka dengan suatu  merek  akan  

menyadari  bahwa  merek  adalah  identitas  diri  dari  sebuah perusahaan dan 

menjadi nilai tambah dalam penjualan produk mereka. Karena seseorang membeli  

suatu produk karena pengaruh sebuah merek. Intinya, sebuah merek 

mengidentifikasi penjual atau pembuatnya. Bisa berupa nama, merek dagang, logo 

atau simbol. Berdasarkan undang-undang merek dagang, penjual diberi hak 

eksklusif atas penggunaan nama merek selama-lamanya. Merek berbeda dari aset 

lain seperti hak paten dan hak cipta, yang memiliki tanggal kedaluwarsa (Kotler 

2000). 

Ekuitas merek (brand equity) adalah seperangkat asosiasi dan perilaku 

yang dimilikioleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan 

yang memungkinkan suatumerek mendapatkan kekuatan, daya tahan dan 

keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing. Jika pelanggan tidak 

tertarik pada suatu merek dan membeli karena karateristik produk, harga, 

kenyamanan, dan dengan hanya sedikit memperdulikan merek, kemungkinan 

ekuitas mereknya rendah. Sedangkan jika para pelanggan cenderung membeli 

suatu merek walaupun dihadapkan pada para pesaing yang menawarkan produk 

yang lebih unggul, misalnya dalam hal harga dan kepraktisan, maka merek 

tersebut memiliki nilai ekuitas yang tinggi (Barus 2015). 

Perusahaan harus benar-benar memperjuangkan merek supaya memiliki 

kekuatan (equity). Perusahaan perlu menerapkan suatu kebijakan pemasaran yang 

tepat dalam meningkatakan ekuitas merek agar dapat meraih pangsa pasar, tingkat 

penjualan yang tinggi serta kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan juga 

perlu melakukan usaha yang optimal dalam mengukur ekuitas mereknya dimata 
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pelanggan, memelihara dan menjaga ekuitas mereknya. Agar dapat diketahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap pangsa pasar. Kekuatan merek terletak pada 

kemampuannya memikat konsumen untuk membeli produk yang diinginkannya. 

Karena merek secara tidak sadar melibatkan prestice, keyakinan, harapan dan 

kebanggan. Maka dari itu menempatkan merek sebagai salahsatu keunggulan 

bersaing, selain unsure kualitas dan harga adalah kebijakan yang tepat (Iriani 

2011). 

Kekuatan merek dapat diukur dengan melihat seberapa besar suatu 

institusi atau perusahaan bersedia membayar untuk memperkenalkan merek 

tersebut. Tingginya biaya memperkenalkan merek sekarang ini disebabkan oleh 

perlunya pengeluaran dana untuk iklan, distribusi, dan promosi. Pembahasan 

mengenai merek saat ini dapat dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu, 

pembahasan konsep merek yang dikembangkan oleh manajemen dan pembahasan 

mengenai konsep brand image yang dikembangkan oleh pelanggan (Surapto 

2013). 

Yoo et al. (2000) mengatakan bahwa, ekuitas merek (brand equity) selain 

dibentuk oleh dimensi-dimensi ekuitas merek juga dibentuk oleh usaha-usaha 

pemasaran. Menurutnya, usaha-usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

dapat meningkatkan atau bahkan mengurangi ekuitas merek (brand equity). 

Pengusaha harus mengetahui apa yang paling berkontribusi untuk ekuitas merek 

dari produk yang dipasarkan, sehingga dapat diketahui strategi apa yang dapat 

diambil untuk dapat membangun ekuitas merek yang kuat. 

Seiring dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini perusahaan 

dituntut untuk dapat menerapkan efisiensi dan efektifitas dalam semua 

aktivitasnya. Sumarwan (2009) mengatakan bahwa jumlah penduduk yang sangat 

besar dapat membawa berbagai implikasi penting bagi kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat di Indonesia. Salah satu implikasi penting adalah kebutuhan pangan 

yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Yang 

termasuk dengan kebutuhan pangan yang mencakup makanan pokok, sayur-

sayuran dan buah-buahan. Sebab itu terjadi peningkatan permintaan masyarakat 

terhadap tersedianya jasa penyediaan kuliner baik itu restoran atau rumah makan 

dan gerai buah-buahan. Peningkatan ini menyebabkan maraknya bisnis jasa 

kuliner di berbagai tempat, khususnya di kota Medan. Hal tersebut dipandang 

sebagai peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis. 

Medan merupakan kota metropolitan yang didalamnya terdiri dari 

berbagai etnis. Keberagaman inilah yang menjadi hal positif sehingga preferensi 

dari masyarakat menjadi beragam. Oleh karena itu, Medan dipandang sebagai 

lokasi yang strategis dan potensial bagi bisnis jasa kuliner. Hal ini sangat cocok 

untuk mengembangkan bisnis kuliner, salah satunya gerai buah. Saat ini gerai 

buah sangat menjamur di Indonesia tak terkecuali dikota Medan. Namun di kota 

Medan belakangan ini yang mulai banyak menjamur adalah gerai buah durian, 

mengingat buah durian menjadi suatu ciri khas dari kota Medan. 

Peluang pasar lokal untuk produk durian cukup potensial, dilihat dari 

jumlah penduduk Medan yang saat ini telah mencapai 2.210.624 jiwa pada sensus 

2015. Jika diasumsikan ada 50 persen atau 1.105.312 jiwa penduduk Medan yang 

mengkomsumsi durian, maka dapat dilihat bahwa pasar lokal cukup menjanjikan. 

Pertumbuhan bisnis gerai buah durian di kota Medan yang mulai berkembang 

juga menandakan bisnis ini dianggap sebagai bisnis yang prospektif. 
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Bertambahnya jumlah gerai buah durian menggambarkan persaingan diantara 

pebisnis gerai buah durian tersebut. 

Si Bolang Durian adalah salah satu dari sekian banyak gerai buah durian 

yang ada di kota Medan. Gerai ini menjual buah durian lokal yang berasal dari 

berbagai daerah di Sumatera Utara. Si Bolang Durian selalu mengutamakan 

produk yang berkualitas, fresh, steril dan higienis sehingga konsumen bisa 

langsung menikmatinya dengan aman. Harga yang terjangkau dan didukung 

fasilitas yang memadai sehingga membuat nyaman pelanggan yang datang, Si 

Bolang Durian juga memiliki lokasi/tempat yang strategis dan mudah diakses oleh 

pelanggan. 

Namun bisnis gerai buah durian yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun 

ini belakangan menemui sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut 

diindikasikan oleh penjualan yang cenderung menurun setiap tahunnya. Padahal 

gerai buah Si Bolang Durian merupakan salah satu gerai buah durian yang cukup 

familiar di kota Medan. Pesaing Si Bolang Durian sendiri diantaranya adalah Si 

Bolang Durian, Ucok Durian, Pelawi Durian, Ginting Durian, Pondok Durian Pak 

Singlet dan lain sebagainya. Hampir di setiap merek gerai buah durian di kota 

Medan selalu menawarkan jenis produk yang sama, misalnya buah durian, durian 

kupas, daging buah durian dan pancake durian. Yang membedakannya adalah 

kualitas, pelayanan dan harga yang cukup bersaing. 

 
Sumber: Data Primer Diolah 

Gambar 1  Grafik penjualan gerai Si Bolang Durian 

Persaingan usaha yang kompetitif dengan adanya pesaing usaha lama 

maupun pendatang baru tentunya akan mempengaruhi kelangsungan usaha 

perusahaan. Tingginya persaingan di era globalisasi saat ini menuntut merek 

memiliki ekuitas yang tinggi, sebab merek yang kuat dapat menjadi dasar 

keunggulan dalam berkompetisi dan merek yang kuat akan menjanjikan 

konsumen mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibanding produk sejenis dengan 

merek-merek lainnya. Persaingan dari brand leader yang terus gencar beriklan dan 

berpromosi serta persaingan dari merek-merek baru yang menawarkan harga lebih 

murah, diperlukan usaha yang optimal untuk meningkatkan ekuitas merek (brand 

equity) untuk meningkatkan daya saing. 

Brand equity membuat perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing 

yang akan sulit ditiru oleh pesaing. Saat menghadapi pasar yang kompetitif, brand 
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equity akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas pemasaran yang 

dilakukan perusahaan. Pangsa pasar merupakan salah satu cermin pengukuran 

ekuitas merek yang baik. Jika ekuitas merek suatu produk tidak kuat, pangsa 

pasarnya akan menurun tajam sebagai dampak aktivitas pesaing yang mampu 

mengikis ekuitas merek tersebut. Keunggulan sebuah perusahaan dapat dicapai 

melalui kualitas dan kredibilitas produk yang dihasilkan. 

Menurut Astuti dan Cahyadi (2007) jika pelanggan tidak tertarik pada 

suatu merek dan membeli karena karateristik produk, harga, kenyamanan, dan 

dengan hanya sedikit memperdulikan merek, kemungkinan ekuitas mereknya 

rendah. Sedangkan jika para pelanggan cenderung membeli suatu merek 

walaupun dihadapkan pada para pesaing yang menawarkan produk yang lebih 

unggul, misalnya dalam hal harga dan kepraktisan, maka merek tersebut memiliki 

nilai ekuitas yang tinggi. Ekuitas merek atau brand equity adalah kekuatan dari 

sebuah merek. Melalui merek yang kuat perusahaan dapat mengelola aset-aset 

mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, 

menetapkan harga premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, 

menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif.  

Kotler dan Keller (2007) mendefenisikan ekuitas merek adalah nilai 

tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam 

cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak terhadap merek,  harga, pangsa 

pasar dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas merek merupakan asset 

tak berwujud yang penting, memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi 

perusahaan. Begitu besarnya pengaruh ekuitas merek terhadap sebuah produk 

menuntut perusahaan untuk lebih jeli dalam menerapkan strategi pemasaran. Oleh 

sebab itu kesalahan dalam menerapkan suatu kebijakan pemasaran pada sebuah 

produk akan berakibat rendahnya ekuitas merek (brand equity) produk dipasaran 

sehingga dapat mempengaruhi tingkat penjualan. 

Perumusan Masalah 

Dengan banyaknya jenis merek gerai buah durian tentunya persaingan 

akan semakin ketat. Untuk mampu bersaing dalam pasar yang kompetitif, 

diperlukan brand equity yang kuat. Sebab ekuitas merek menjadi tolak ukur bagi 

perusahaan ataupun pemasar untuk mengetahui posisi suatu merek dimata 

konsumen. Pengetahuan akan ekuitas suatu merek akan menjadi dasar dalam 

perumusan strategi pemasaran dan penguatan ekuitas merek yang efektif dan tepat 

sasaran. Ekuitas merek yang kuat juga akan berdampak pada keuntungan yang di 

dapat perusahaan. 

Ekuitas merek merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah merek yang 

mampu memberikan nilai bagi konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi 

produk dengan merek tersebut. Brand equity sangat berkaitan dengan seberapa 

banyak pelanggan suatu merek merasa puas dan merasa rugi bila berganti merek 

(brand switching), menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai teman, dan 

merasa terikat kepada merek itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

brand equity adalah kekuatan merek yang menjanjikan nilai yang diharapkan 

konsumen atas suatu produk sehingga akhirnya konsumen akan merasa 

mendapatkan kepuasan yang  lebih bila dibanding produk-produk lainnya 

(Santoso 2016). Menurut Durianto et al. (2001), semakin kuat ekuitas suatu 
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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 mendapatkan 

keuntungan dari waktu ke waktu. 

Dengan ekuitas merek produk yang kuat akan diperoleh dua keuntungan 

sekaligus bagi perusahaan, yaitu akan meningkatkan ekuitas perusahaan atau firm 

equity dan akan menciptakan pelanggan yang loyal. Ekuitas merek juga dapat 

meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan (Aaker 1991). 

Hal inilah yang merupakan tujuan dari perusahaan yaitu mendapatkan pelanggan 

yang loyal terhadap merek produknya sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

Karena pelanggan yang loyal merupakan aset perusahaan yang sangat berharga 

dan keuntungan yang diraih dari pelanggan loyal adalah keuntungan saat ini dan 

untuk jangka panjang. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai ekuitas merek 

dengan objek penelitian yang berbeda-beda di mana respondennya adalah orang 

dewasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variabel ekuitas merek 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap objek tertentu (Meiria 2017). 

Dengan demikian, perusahaan yang ingin tetap bertahan dan melangkah 

lebih maju untuk memenangkan persaingan sangat perlu untuk mengetahui 

kondisi brand equity produknya melalui riset terhadap elemen-elemen brand 

equity. Si Bolang Durian sebagai salah satu merek dagang yang bersaing dipasar 

yang kompetitif perlu memperhatikan elemen-elemen ekuitas merek tersebut agar 

dapat bersaing dan mempertahankan posisinya dalam pasar. Berdasarkan 

gambaran diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik demografi konsumen jasa gerai buah Si Bolang 

Durian? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekuitas merek jasa gerai buah Si 

Bolang Durian? 

3. Seperti apa tingkat kontribusi variabel-variabel ekuitas merek jasa gerai buah 

Si Bolang Durian? 

4. Bagaimana implikasi manajerial berupa strategi pemasaran untuk merek jasa 

gerai buah Si Bolang Durian di Medan? 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah mengukur ekuitas merek jasa gerai buah durian 

di Medan dan diuraikan lebih jelas menjadi beberapa tujuan khusus, yaitu: 

1. Menganalisis karakteristik demografi konsumen jasa gerai buah Si Bolang 

Durian. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas merek jasa gerai buah 

Si Bolang Durian. 

3. Menganalisis tingkat kontribusi variabel-variabel ekuitas merek jasa gerai 

buah Si Bolang Durian. 

4. Menganailisis implikasi manajerial berupa strategi pemasaran untuk merek 

jasa gerai buah Si Bolang Durian. 
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Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1. Bermanfaat bagi manajemen setiap jasa gerai buah durian. 

2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian sejenis sehingga dapat 

dikembangkan lebih lanjut. 

3. Kesempatan bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah diperoleh 

dan menjadikan pengalaman dalam menerapkannya. 

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. 

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 literature dan 

dari daftar isian kuesioner yang disebarkan kepada konsumen jasa gerai buah 

durian. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Menurut Stanton (2001), pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Artinya 

pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan bisnis yang saling berhubungan 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Ries (1998), 

dalam pemasaran perusahaan perlu memenangkan pertempuran yang terjadi di 

benak konsumen. Konsep positioning menekankan pada penciptaan persepsi 

konsumen, siapa yang sudah punya persepsi di benak konsumen dan cukup kokoh 

itulah yang menang. Keputusan konsumen untuk menjatuhkan pilihan, sangat 

dipengaruhi oleh persepsi yang ada di benaknya. 

 Pemasaran diperlukan sebagai suatu konsep bisnis yang strategis bagi 

suatu perusahaan yang ingin menjadi the real maeketing company, karena 

perusahaan memberikan kepuasan berkelanjutan (sustainable satisfaction) pada 

tiga stakeholder utama yaitu konsumen, pemegang saham dan manusia didalam 

perusahaan itu sendiri. Untuk menjadi the real marketing company harus terdapat 

tiga hal yang benar-benar diperhatikan yaitu merek, servis dan proses. Produk 

adalah yang dibuat perusahaan, tapi merek adalah yang dibeli orang dipasar. 

Merek menunjukkan kesimpulan dari segala macam karakteristik produk yang ada 

di hati konsumen. Servis merupakan seperangkat konsep pemikiran yang harus 

dipunyai oleh pemegang saham yang diwakili oleh manajemen. Semua itu baru 




