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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekuitas merek (Brand Equity) menjadi pembahasan dan perdebatan 

para ahli strategi pemasaran di seluruh penjuru bumi dari masa ke masa, 

selama berabad-abad lamanya. Ratusan bahkan miliaran rupiah dikeluarkan 

untuk melakukan riset-riset untuk mencari merek-merek terbaik pada wilayah 

sebuah negara, bahkan di seluruh dunia. Lembaga-lembaga riset pun 

melakukan penelitian secara berkesinambungan untuk mencari dan memilih 

merek-merek terbaik pada berbagai kategori untuk memperoleh penghargaan 

(award). Di Indonesia, kita mengenal banyak sekali penghargaan yang 

dianugerahkan untuk merek-merek terbaik di negeri ini. Dan lembaga/badan 

riset yang berkompeten untuk hal ini diantaranya Frontier untuk Indonesia 

Customer Satisfactions Award (ICSA), MARS untuk Indonesia Best Brand 

Award (IBBA), MarkPlus untuk Superbrand, dan lain sebagainya. 

Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan kebanggaan bagi merek 

yang terpilih sebagai merek terbaik, dan keberhasilan itu dapat dijadikan 

indikator keberhasilan dan prestasi sebuah merek di pasar. Award tersebut 

merupakan materi iklan yang sangat baik untuk makin meningkatkan nilai 

ekuitas atas merek tersebut. Hampir semua produk yang memperoleh award 

menjadikan award tersebut sebagai salah satu atribut produk yang dibuat 

sangat menonjol diantara atribut lainnya, sehingga kita dapat melihatnya 

sebagai bagian dari desain kemasan. Konsumen pun tidak jarang menjadikan 



penghargaan tersebut sebagai alasan utama untuk tetap loyal terhadap merek 

yang digunakan saat ini (customer loyalty), mencoba merek tersebut 

(switcher) atau melakukan migrasi (customer migration), serta meninggalkan 

merek yang selama ini mereka gunakan (customer competitor). 

Dalam era persaingan yang luar biasa sekarang ini merek memegang 

peranan yang sangat penting. Dalam setiap nadi kehidupan kita dapat 

dipastikan akan bersinggungan dengan merek. Bagi perusahaan produsen 

shampo, merek adalah simbol dari nilai yang diberikan perusahaan atau 

dijanjikan perusahaan pada konsumen. Merek menjembatani harapan 

konsumen pada saat perusahaan menjanjikan sesuatu. Merek itu seperti 

jangkar, bagaikan rambu jalan, seperti teman yang dapat dipercaya. Sebuah 

merek memberi anda cara untuk mengenali apa yang anda suka dengan cepat. 

Merek mampu membuat janji emosi menjadi konsisten dan stabil. 

Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. 

Merek juga mampu memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian 

oleh konsumen. Merek sangat penting karena pemasaran sekarang merupakan 

ajang pertempuran persepsi konsumen. Produk yang relatif sama dapat 

memiliki persepsi yang berbeda di benak konsumen. 

Merek yang baik dapat disebut memiliki ekuitas merek yang kuat. 

Ekuitas merek berkaitan dengan tingkat pengakuan merek, kualitas merek 

yang diyakini, asosiasi mental yang kuat serta aktiva lain. Suatu produk 

shampo dengan ekuitas merek yang kuat dapat membentuk landasan  

merek yang kuat dan mampu mengembangkan keberadaan suatu merek dalam 



persaingan jangka panjang. Sedemikian pentingnya peran ekuitas merek 

sebagai landasan dalam menentukan langkah dan strategi pemasaran dari suatu 

produk, sehingga ekuitas merek perlu dikaji lebih mendalam. 

Analisis ekuitas merek menurut Rangkuti adalah “kegiatan untuk 

memperoleh informasi untuk menyusun strategi agar merek tersebut menjadi 

merek yang kuat” (Rangkuti, 2002: 15). Dalam industri perdagangan produk 

shampo, merek dapat dipastikan memiliki peran yang sangat vital. Setiap 

produsen shampo pasti berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan 

memberikan kualitas terbaik yang akan meningkatkan nilai dari merek 

mereka. Dan agar terlihat jelas nilai dari suatu merek maka kajian tentang 

ekuitas merek perlu dilakukan terhadap produk shampo. Kajian itu berupa 

pengetahuan tentang elemen-elemen ekuitas merek dan pengukurannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan maka 

dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “Analisis Ekuitas Merek Pada 

Enam Merek Shampo di Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri” 

 

B. Perumusan Masalah 

Setelah dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah  dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk shampo manakah yang memiliki kesadaran merek paling kuat? 

2. Produk shampo manakah dengan asosiasi merek terbaik? 

3. Produk shampo manakah yang memiliki persepsi kualitas tertinggi? 

4. Produk shampo manakah dengan loyalitas terbaik? 



C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis ekuitas merek dari produk shampo. 

2. Menganalisis produk shampo mana yang memiliki ekuitas merek yang 

paling kuat dari beberapa produk shampo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Memperdalam pengetahuan teoritis mengenai ekuitas merek dan 

mendapatkan gambaran dalam dunia nyata. 

2. Secara Praktis 

Memberikan sumbangan bagi pihak terkait dalam memberikan informasi 

yang berhubungan dengan ekuitas merek. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuannya, maka penulisan ini 

disusun dengan sistem pembahasan sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Terdiri dari: Halaman judul, lembar persetujuan, lembar pernyataan, 

lembar motto, lembar persembahan, prakata/kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran serta sari/abstraksi. 



2. Bagian Inti Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori sebagai landasan 

berpijak dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang 

ada yaitu pengertian merek, pengertian ekuitas merek, dan 

pengertian elemen-elemen dari ekuitas merek seperti kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek, dan loyalitas 

merek. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan kerangka penelitian, sampel yang 

digunakan, data, variabel penelitian, serta metode analisis data 

yang terdiri atas pengujian instrumen dan analisis elemen-

elemen ekuitas merek. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis elemen-elemen 

ekuitas merek yang berupa analisis kesadaran merek, analisis 

asosiasi merek, analisis persepsi kualitas merek, dan analisis 

loyalitas merek. 

 



BAB V : PENUTUP 

  Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari 

uraian-uraian pada analisis data. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Terdiri dari: Daftar pustaka dan lampiran 

 


