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ABSTRACT 

 

This research aims to examine brand  equity of Attack Detergent for consumer in South 

Jakarta. Brand equity is measured based on variables develops by Aaker, namely brand 

awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty. This research used  a T-

test for the hypothesis tools, with interval scale from 0-10. The results of this research up 

on 120 respondents, shows that (1) Attack detergent has a good brand awareness with 

8.825 means score, (2)Attack detergent has a good brand association with 8.761 means 

score, (3) Attack detergent has a good perceived quality with 8.704 means score, (4) 

Attack detergent has a good brand loyalty with 8.383 means score and (5) Attack 

detergent has a good  brand equity with 8.671 means score. .    

 

Keywords: brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, brand 

equity, Attack Detergent. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

 Persaingan pasar global yang sedang kita jalani menuntut perusahaan 

untuk dapat menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari persaingan biaya 

rendah, daur hidup produk yang lebih pendek sampai munculnya produk tiruan. 

Oleh karena itu, merek harus menjadi dasar dari usaha perusahaan untuk 

menciptakan keunggulan bersaing dalam dunia indutrinya. Kekuatan suatu merek 

terkadang menjadi kunci pembeda yang memungkinkan perusahaan untuk dapat 

memberlakukan harga premium pada produknya dibanding dengan pesaingnya, 

atau dengan kata lain merek dapat menjadi nilai tambah pada suatu produk.  

 Ekuitas merek merupakan faktor penting untuk menjaga kelangsungan 

usaha ditengah situasi persaingan yang sangat kompetitif. Menurut David 

A.Aaker (alih bahasa oleh Rangkuti, 2002), “Ekuitas merek adalah sekelompok 

asset dan liabilitas yang berhubungan dengan nama merek dan simbol yang 

memberikan suatu nilai yang kuat terhadap produk atau jasa kepada konsumen.” 

Merek memegang peranan yang sangat penting, salah satunya adalah 

menjembatani suatu harapan konsumen pada saat seorang pemasar menjanjikan 

sesuatu kepada konsumen.  
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 Menurut D.Durianto et all (2001), merek menjadi sangat penting saat ini, 

karena beberapa faktor seperti:  

a) Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji emosi 

menjadi konsisten dan stabil. 

b) Merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat bahwa 

suatu merek yang kuat mampu diterima di seluruh dunia (global brand) 

c) Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Semakin 

kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan makin 

banyak asosiasi merek (brand association) yang terbentuk dalam merek 

tersebut. Jika asosiasi merek yang terbentuk memiliki kualitas dan kuantitas 

yang kuat, maka potensi ini akan meningkatkan citra merek (brand image). 

Mereka sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Merek 

yang sangat kuat akan sanggup merubah perilaku konsumen.  

d) Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah 

membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk lain sehubungan 

dengan kualitas, kepuasan, kebanggan, ataupun atribut lain yang melekat pada 

merek tersebut.  

e) Merek berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan 

 Dengan adanya beberapa faktor di atas tentunya mendorong perusahaan-

perusahaan produk konsumer (consumer goods), termasuk diantaranya PT. Kao 

Indonesia untuk dapat mempersiapkan suatu strategi merek yang mampu 

mempertahankan ataupun meraih konsumen baru.  
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 Tingginya persaingan di industri deterjen pencuci pakaian membuat 

perusahaan-perusahaan semakin gencar dalam mencapai kebutuhan emosional 

yang akan mendorong orang untuk mengkonsumsi produknya. PT Kao Indonesia 

memperkenalkan produk Attack sebagai deterjen pencuci pakaian yang dapat 

memberikan efek yang baik dan dapat menghilangkan kotoran yang menempel di 

pakaian dengan cepat. 

 Persaingan dalam indutri deterjen di Indonesia semakin berkembang 

dengan adanya pesaing lama yang memperluas pasarnya dan pesaing baru yang 

muncul untuk merebut pesaing lama. Sehingga setiap perusahaan berusaha 

mempertahankan posisi pasar untuk berhadapan dengan pesaing. 

 Dalam mengelola ekuitas merek Attack, PT. Kao mengacu pada kepada 

dimensi ekuitas merek, yaitu: 

a) Kesadaran merek (brand awareness) 

Yaitu kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu.   

b) Persepsi kualitas (perceived quality) 

 Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. 

c) Asosiasi merek (brand associations) 

 Mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam 

kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, 

harga, pesaing, selebritis, dan lain-lain.  
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d) Loyalitas merek (brand loyalty).    

Mencerminkan tingkat ketertarikan konsumen dengan suatu merek. 

 Menurut Rangkuti (2002), mengelola ekuitas merek adalah menciptakan 

asosiasi terhadap merek tersebut sehingga sebuah produk dapat memiliki posisi 

yang strategis di pasar, memiliki daur hidup yang lebih panjang dan dapat 

menahan gempuran dari para pesaing. Kesuksesan dari suatu bisnis adalah 

memiliki keunggulan dalam bersaing yang sulit ditiru. Dengan mengelola ekuitas 

merek maka dapat meningkatkan atribut keunggulan bersaing. Karena itu 

perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat akan lebih dapat bersaing di 

dalam industrinya dibanding perusahaan yang produknya tidak memiliki ekuitas 

merek yang kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu merek yang 

memiliki ekuitas merek yang kuat merupakan asset yang sangat berharga untuk 

perusahaan.   

 Dengan adanya dimensi tersebut, maka diharapkan agar PT.Kao Indonesia 

dapat mengelola produk-produk mereka dengan baik, terutama untuk produk 

Attack. Sehingga konsumen menjadi sadar akan adanya keberadaan produk 

Attack di pasar barang konsumer di Indonesia.    

 Mengingat pentingnya ekuitas merek dalam menghadapi persaingan 

jangka panjang, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis 

Ekuitas Merek Deterjen Attack di Jakarta Selatan.” Untuk melihat apakah deterjen 

Attack memiliki ekuitas merek yang baik.”  
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1.2. Masalah Penelitian 

 Ekuitas merek menjadi salah satu aspek penting dalam memasarkan 

suatu produk kepada konsumen. Sehingga diperlukan beberapa rumusan 

masalah dari dimensi ekuitas merek yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

berbagai aspek yang berhubungan erat dengan kelangsungan hidup suatu 

perusahaan.  

 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah penelitian yang telah 

diungkapkan di atas, maka dapat diketahui bahwa ekuitas merek (brand equity) 

terdiri dari empat dimensi, yaitu: kesadaran merek (brand awareness), persepsi 

kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand association), dan loyalitas 

merek (brand loyalty). Dari empat dimensi tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu: 

a) Apakah pengguna Attack memiliki kesadaran merek (brand awareness), 

asosiasi merek (brand association), persepsi kualitas (perceived quality) 

dan loyalitas merek (brand loyalty) yang baik?   

b) Apakah ekuitas merek (brand equity) Attack sudah baik?  
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1.2.2. Pembatasan Masalah 

Dalam skripsi ini, produk yang akan diteliti oleh penulis dibatasi pada 

ekuitas merek dari deterjen pencuci pakaian merek Attack produksi PT.Kao 

Indonesia. Respoden dalam penelitian ini dibatasi pada konsumen deterjen Attack 

yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di kecamatan Pancoran, 

tepatnya kelurahan Duren Tiga dan Cikoko.  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui apakah pengguna Attack memiliki kesadaran merek, 

asosisi merek, persepsi kualitas dan loyalitas  yang baik. 

b) Untuk mengetahui apakah produk Attack memiliki ekuitas merek yang 

baik. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

 Dengan tercapainya tujuan penelitian skripsi di atas, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang berarti bagi beberapa pihak, yaitu: 

a) Sebagai bahan referensi di bidang praktisi pemasaran khususnya mereka 

yang menekuni bidang Branding. 

b) Sebagai bahan masukan bagi PT. KAO untuk melihat kekuatan mereknya 

terutama produk Attack di masa mendatang 

c)  Sebagai evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan perusahaan dan 

sebagai masukan dalam membantu mengelola ekuitas merek Attack.  
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d) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dengan memberikan salah 

satu alternatif alat ukur (measurement) ekuitas merek.  

 

1.5.Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai 

latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan 

sistematika pembahasan skripsi. 

BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka sebelumnya 

dan landasan pemikiran yang teoritis terkait dengan pengertian 

pemasaran, manajemen pemasaran, merek, ekuitas merek dan 

komponennya yaitu kesadaran merek, asosiasi merek persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek. Lalu dilanjutkan dengan kerangka 

pemikiran, model penelitian, operasionalisasi variabel dan 

hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai waktu dan tempat penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode pengolahan serta analisis 

data. 
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BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian (sejarah singkat perusahaan, produk Attack), analisis 

data, dan implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-

saran untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam penelitian 

dan bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Penelitian Maya Widjaja et all 

 Penelitian pertama yang sudah dilakukan sebelumnya berasal dari jurnal 

penelitian oleh Maya Widjaja, Serli Wijaya dan Regina Jokom (Universitas 

Kristen Petra, Surabaya) mengenai “Analisis Penilaian Konsumen Terhadap 

Ekuitas Merek Coffee Shops di Surabaya,”  

 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur ekuitas merek empat coffee 

shops di Surabaya, yaitu Excelso, Dome, Starbucks dan Coffee Bean & Tea Leaf. 

Ekuitas merek diukur berdasarkan empat variabel dari David A.Aaker, yaitu 

kesadaran merek, asosiasi merek, kesan kualitas dan loyalitas merek.  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif, dengan 

menggunakan metode non probabilty sampling yaitu convenience sampling. 

Selain itu peneliti juga menggunakan quota sampling karena membagi ke empat 

coffee shops secara merata. Jumlah sampel masing-masing responden adalah 90 

orang sehingga total responden keseluruhan adalah 360 orang.  

 Hasil penelitian terungkap bahwa Starbucks merupakan coffee shop yang 

kesadaran mereknya paling banyak diingat oleh responden, diasosiasikan paling 

positif dan loyalitas mereknya paling tinggi. Sedangkan Excelso merupakan coffee 

shop yang memiliki kesan kualitas yang paling baik.   

 

Analisis Ekuitas..., Elisabeth Arum Kusumawardhani, Ma.-IBS, 2009



 10

2.1.2. Penelitian Stephanie King 

Penelitian yang kedua berjudul “Analisis Ekuitas Merek iPod” (Studi 

kasus pada pengguna iPod pengunjung Pondok Indah Mall 1 dan 2), oleh 

Stephanie King, 2008, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Penelitiannya 

mengetengahkan masalah iPod yang merupakan fenomena dalam industri pemutar 

musik digital yang telah menguasai pangsa pasar dengan menciptakan penggemar 

yang sangat loyal pada merek ini.  

Di tengah fenomena tersebut, banyak perusahaan yang berusaha merebut 

pangsa pasarnya dengan menciptakan produk pesaing maupun tiruannya. Maka Ia 

melakukan penelitian untuk mengetahui ekuitas merek iPod yaitu: brand 

awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Untuk 

mengukur keempat variabel tersebut, penulis jenis penelitian deskripstif dengan 

menggunakan overall means score yang dipetakan dalam skala likert.  

Pada penelitian ini, total responden yang digunakan adalah sebanyak 200 

orang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semua responden memiliki 

kesadaran merek iPod yang sangat tinggi, asosiasi merek iPod yang baik, persepsi 

kualitas merek iPod yang sangat baik dan iPod terbukti masih menciptakan 

loyalitas di mata pelanggannya. Jadi, untuk saat ini iPod masih merupakan pemain 

nomor satu yang merupakan modal yang baik untuk bertahan dalam situasi 

persaingan yang semakin ketat.  
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2.1.3. Penelitian Irawan Wicaksono 

Penelitian ketiga yang berhubungan dengan topik skripsi peneliti, 

dilakukan oleh Irawan Wicaksono, 2008, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.  

Judul penelitian ini adalah “Analisis Perceived Quality & Brand Loyalty Terhadap 

Merek Nissan.” Penelitiannya mengetengahkan mengenai semakin 

berkembangnya persaingan merek otomotif, maka PT Nissan Motor Indonesia 

mempersiapkan suatu strategi merek guna mempertahankan ataupun meraih 

konsumen baru. Salah satu dasar untuk menentukan strategi merek antara lain 

dengan melaksanakan analisis perceived quality dan brand loyalty.  

Untuk mengukur variabel perceived quality dan brand loyalty, penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan perhitungan ke dalam skala likert. 

Setelah itu akan didapatkan overall means score dari setiap dimensi perceived 

quality dan brand loyalty yang berguna untuk mengetahui rentang skala nilai.  

Dari data yang telah diteliti, maka didapatkan kesimpulan bahwa 

tanggapan konsumen terhadap merek Nissan masih terdapat pada kategori baik. 

Hal ini diperkuat dengan analisis perceived quality dan brand loyalty yang nilai 

OMS berada pada rentang 3.41 – 4.20.  
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2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Definisi Pemasaran 

Philip Kottler (2006) mendifinisikan “Pemasaran adalah proses sosial 

dan manajerial yang seseorang atau kelompok lakukan untuk memperoleh yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan 

nilai.”  

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan “Pemasaran 

sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, 

promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan individu dan organisasi.” 

Dari dua definisi pemasaran tersebut, diketahui bahwa adanya persamaan 

dalam hal penciptaan pertukaran suatu barang ataupun jasa. Sehingga pemasaran 

itu sendiri diartikan dengan menata suatu pasar supaya terjadi suatu pertukaran 

yang tujuannya adalah memberikan kepuasan kepada manusia karena kebutuhan 

ataupun keinginannya telah terpenuhi.  

 

2.2.2. Definisi Manajemen Pemasaran 

Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai manajemen pemasaran, 

berikut adalah pendapat menurut Kotler & Armstrong (2003) “Manajemen 

pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian program 

yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran 

yang menguntungkan dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi.” 
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Suyanto (2007) mendefinisikan “Manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi konsepsi, penetapan harga, promosi dan 

distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

tujuan individu dan organisasi.”   

Dari kedua definisi di atas, dapat dilihat bahwa manajemen pemasaran 

sebagai suatu proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang mencakup barang, jasa dan gagasan yang tergantung pada 

pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

 

2.2.3. Definisi Bauran Pemasaran 

Kotler & Armstrong (2001) mendefinisikan “Bauran pemasaran adalah 

serangkaian alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan –produk, harga, 

tempat (distribusi), dan promosi – yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran.” 

Empat variabel pembentuk bauran pemasaran menurut Kottler & 

Armstrong (2001), yaitu: 

a) Produk (product) 

Kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar 

sasaran. 

b) Harga (price) 

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh 

suatu produk. 
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c) Distribusi (place) 

Aktifitas perusahaan agar produk mudah didapatkan oleh konsumen 

sasarannya. 

d) Promosi (promotion) 

Aktifitas mengkomunikasikan keunggulan produk serta membujuk 

pelanggan sasaran untuk membelinya, sehingga dengan demikian volume 

penjualan suatu perusahaan dapat ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Empat P Bauran Pemasaran 

Sumber : Philip Kottler & Gary Armstrong (2001) 
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2.2.4. Pengertian Konsumen 

Menurut Solomon (2007) menyatakan bahwa konsumen adalah “Person 

who identify need of desire, make a purchase and then dispose of the product 

during the three stages in the consumption process.” 

Menurut Philip Kottler (2000) dalam bukunya Principles of Marketing 

yaitu “Semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang 

atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.” 

Dari kedua definisi mengenai konsumen di atas, dapat dilihat adanya 

persamaan arti mengenai konsumen. Dengan demikian konsumen dapat diartikan 

sebagai seseorang yang memakai, serta menggunakan sesuatu yang dilandasi dari 

adanya suatu kebutuhan.  

 

2.2.5. Perilaku Konsumen 

Menurut Peter & Olson, perilaku konsumen (consumer behavior) sebagai 

“Interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar 

kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka.”  

Sedangkan perilaku konsumen menurut Engel (1995) adalah sebagai 

berikut : “Perilaku konsumen merupakan aksi yang langsung terlibat dalam 

pemerolehan, pemakaian, dan pengaturan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti aksi ini.” 
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2.2.6. Pengertian Merek (Brand)   

Ada beberapa definisi merek yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Berikut beberapa definisi merek tersebut: 

Pengertian merek menurut David A.Aaker (alih bahasa oleh Rangkuti, 

2002) sebagai berikut: “Merek adalah nama, dan atau simbol yang bersifat 

membedakan, dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu, sehingga suatu merek 

membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh kompetitor.” 

Menurut American Marketing Association (alih bahasa oleh Rangkuti, 

2002), definisi merek adalah sebagai berikut “Merek adalah nama, istilah, tanda, 

simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuannya adalah 

untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing.”  

Rangkuti (2002) menyatakan bahwa merek sebenarnya merupakan janji 

penjual untuk secara konsisten memberikan suatu fitur, manfaat dan jasa tertentu 

kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan kualitas. Merek 

memiliki enam tingkat pengertian, yaitu: 

a. Atribut. Merek memiliki atribut-atribut tertentu. Atribut ini perlu dikelola dan 

diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa 

saja yang terkandung dalam sebuah merek. Sebagai contoh, maskapai 

penerbangan yang memiliki pelayanan jasa tinggi dan selalu mengutamakan 

ketepatan waktu dan keselamatan penumpang. 

b. Manfaat. Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Pada kenyataannya, 

pelanggan tidak membeli atribut namun membeli manfaat. Produsen harus 
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menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional dan emosional. Manfaat 

fungsional ini juga dapat diterjemahkan ke dalam suatu manfaat emosional, 

yaitu “ Selama saya  bepergian menggunakan Singapore Airlines, saya merasa 

aman dan menyenangkan.” 

c. Nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek 

yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna tersebut. 

d. Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, Singapore Airlines 

mewakili budaya bangsa Asia yang ramah dan perhatian kepada sesama. 

e. Kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Jadi 

diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan 

tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan. 

f. Pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Contohnya pengguna Blackberry Bold ingin 

dilihat sebagai eksekutif yang sukses.  

Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek berperan 

penting sebagai (Keller 2003, diacu dalam Tjiptono 2005): 

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan 

pencatatan akuntansi. 

b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek 

bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Hak-hak properti 

intelektual memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan 
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aman dalam merek yang dikembangkannya dan meraup manfaat dari asset 

bernilai tersebut.  

c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. 

d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

e. Sumber keunggulan komparatif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. 

f. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang.  

Sedangkan bagi konsumen, manfaat merek (Keller 2003, diacu dalam Tjiptono 

2005) antara lain adalah sebagai identifikasi sumber produk, penetapan tanggung 

jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu, pengurang resiko, penekan 

biaya pencarian (search cost) internal dan eksternal, janji atau ikatan khusus 

dengan produsen, alat simbolis yang memproyeksikan citra diri, dan signal 

kualitas.    

 

2.2.7. Ekuitas merek (Brand Equity) 

Munculnya konsep ekuitas merek dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa 

suatu merek yang kuat adalah suatu asset yang dapat dikalkulasi nilainya. Artinya 

merek tersebut dapat diperjualbelikan sebagaimana asset lainnya dalam 

perusahaan.   

David A.Aaker (1996) mendefinisikan “Brand equity is a set of assets 

(and liabilities) linked to a brand’s name and symbol that adds to (or substracts 
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from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firm’s 

customers.” 

Pengertian ekuitas merek menurut Kottler, Armstrong (2003) “Ekuitas 

merek adalah nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat merek tersebut 

mempunyai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan nama merek, kualitas yang 

dipersepsikan, asosiasi merek dan berbagai asset lainnya seperti paten, merek 

dagang, dan hubungan jaringan distribusi.” 

 Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan kompetitif 

seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler (2000), yaitu: 

a. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil 

b. Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan 

distributor dan pengecer 

c. Perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya 

d. Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek 

e. Merek itu melindungi perusahaan dari persaingan harga yang ganas 
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Gambar 2.2: Konsep Brand Equity 

Sumber: Freddy Rangkuti (2002) 

 

2.2.7.1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Definisi kesadaran merek menurut David A.Aker (alih bahasa oleh 

Rangkuti, 2002), yaitu “Kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali, 

mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori suatu  produk 

tertentu.” 

 Kesadaran merek merupakan kunci pembuka untuk masuk ke elemen 

lainnya. Meningkatkan kesadaran adalah suatu mekanisme untuk memperluas 

pasar merek.  
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Gambar 2.3: Piramida Kesadaran Merek 

Sumber: Freddy Rangkuti (2002) 

Penjelasan piramida kesadaran merek adalah sebagai berikut: 

a) Tidak menyadari merek (Unaware of Brand) 

Merupakan tingkatan paling rendah dimana konsumen tidak menyadari 

adanya suatu merek. 

b) Pengenalan merek (Brand Recognition) 

Tingkat minimal kesadaran merek, dimana pengenalan suatu merek muncul 

lagi setelah dilakukan pengigatan kembali lewat bantuan (aided recall) 

c) Pengingatan kembali terhadap merek (Brand Recall) 

Pengingatan kembali suatu merek tanpa adanya bantuan (unaided recall) 

d) Puncak pemikiran (Top of Mind) 

Merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali 

muncul dalam benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut menjadi 

merek utama dari berbagai merek yang ada di benak konsumen. 
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Gambar 2.4: Nilai-nilai Kesadaran Merek 

Sumber: Darmadi, Sugiarto & Lie Joko (2004) 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a) Jangkar yang menjadi pelekat bagi asosiasi lain 

Suatu merek yang kesadarannya tinggi akan membawa asosiasi-asosiasi 

melekat pada merek tersebut karena daya jelajah merek tersebut sangat tinggi 

di konsumen. Jika kesadaran suatu merek rendah, maka asosiasi yang 

diciptakan oleh pemasar akan sulit merekat pada merek tersebut.  

b) Familier / rasa suka 

Jika kesadaran merek kita tinggi, maka konsumen akan sangat akrab dengan 

merek kita, dan lama kelamaan akan timbul rasa suka yang tinggi terhadap 

merek yang dipasarkan tersebut. 

c) Substansi / komitmen 

Kesadaran dapat menandakan suatu keberadaan, komitmen dan inti yang 

sangat penting bagi perusahaan. Jadi, jika kesadaran atas merek tinggi, maka 

kehadiran merek tersebut akan selalu dapat kita rasakan.  
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d) Mempertimbangkan merek 

Langkah pertama dalam suatu proses pembelian adalah menyeleksi merek-

merek yang dikenal dalam suatu kelompok untuk dipertimbangkan dan 

diputuskan merek mana yang akan dibeli. Biasanya merek-merek yang 

disimpan dalam ingatan konsumen adalah yang disukai atau dibenci.   

 

2.2.7.2. Persepsi / Kesan Kualitas  (Perceived Quality) 

Pengertian persepsi kualitas menurut David A.Aaker (alih bahasa oleh 

Rangkuti, 2002) “Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan 

dengan maksud yang diharapkan.”   

 

       

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.5: Diagram Nilai dari Kesan Kualitas 

Sumber: Freddy Rangkuti (2002) 
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Terdapat lima keuntungan kesan kualitas, penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a) Alasan untuk membeli 

Kesan kualitas sebuah merek memberikan alasan yang penting untuk 

membeli. Hal ini mempengaruhi merek-merek mana yang harus 

dipertimbangkan, dan selanjutnya mempengaruhi merek yang akan dipilih  

b) Diferensiasi / posisi 

Suatu karakteristik yang penting dari merek adalah posisinya dalam dimensi 

kesan kualitas.  

c) Harga optimum 

Keuntungan ketiga ini memberikan pilihan-pilihan di dalam menetapkan harga 

optimum (premium price). 

d) Minat saluran distribusi 

Keuntungan keempat ini memiliki arti penting bagi para distibutor, pengecer 

serta berbagai saluran distribusi lainnya. Karena hal itu sangat membantu 

perluasan distribusi.  

e) Perluasan merek 

Kesan kualitas dapat dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai 

perluasan merek, yaitu dengan menggunakan merek tertentu untuk masuk ke 

dalam kategori produk tertentu. 
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2.2.7.3. Asosiasi Merek (Brand Associations) 

Pengertian asosiasi merek menurut David A.Aaker (alih bahasa oleh 

Rangkuti, 2002) adalah “Segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai 

merek.” 

Asosiasi merek menjadi pijakan konsumen dalam keputusan pembelian 

dan loyalitasnya pada merek tersebut. Dalam prakteknya, didapati banyak sekali 

kemungkinan asosiasi dan variasi dari asosiasi merek yang dapat memberikan 

nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi perusahaan dan pengguna.  

Adapun lima nilai kegunaan asosiasi merek, seperti bagan berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 2.6: Nilai Asosiasi Merek 

Sumber: Freddy Rangkuti (2002) 
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Terdapat lima keuntungan asosiasi merek, yaitu: 

a) Membantu proses penyusunan informasi 

Asosiasi-asosiasi yang terdapat pada suatu merek, dapat membantu 

menjelaskan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah 

dikenal oleh pelanggan.  

b) Diferensiasi / posisi 

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha 

pembedaan. Asosiasi merek dapat memainkan peran yang sangat penting 

dalam membedakan suatu merek dengan merek lainnya.  

c) Alasan untuk membeli 

Asosiasi merek sangat membantu para konsumen untuk mengambil keputusan 

membeli produk tersebut atau tidak.  

d) Menciptakan sikap / perasaan positif 

Asosiasi merek dapat merangsang perasaan positif yang dapat berdampak 

positif terhadap produk yang bersangkutan. 

e) Basis perluasan 

Asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan merek, 

yaitu dengan menciptkan rasa kesesuaian antara suatu merek dan sebuah 

produk baru.  
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2.2.7.4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Pengertian loyalitas merek menurut David A.Aker (alih bahasa oleh 

Rangkuti, 2002) adalah “Loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen 

terhadap suatu merek.” 

 Loyalitas merek menjadi inti dari ekuitas merek yang menjadi gagasan 

sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan suatu ukuran keterkaitan 

seorang pelanggan pada sebuah merek. Loyalitas memiliki tingkatan sebagaimana 

dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 2.7: Piramida Loyalitas 

Sumber: Freddy Rangkuti (2002) 

 

Penjelasan piramida loyalitas adalah sebagai berikut: 

a) Tingkat loyalitas paling dasar (pembeli yang tidak loyal) 

Merek memiliki peran yang sangat kecil dalam keputusan pembelian. 

Umumnya konsumen seperti ini suka berpindah-pindah merek (switcher) atau 

konsumen lebih senang memperhatikan harga dalam melakukan pembelian 

(price buyer). 
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b) Tingkat kedua (pembeli yang puas) 

Pada dasarnya, tidak ada ada dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai 

untuk mendorong suatu perubahan, terutama bila pergantian ke merek lain 

perlu suatu tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat disebut pembeli tipe 

kebiasaan (habitual buyer). 

c) Tingkat ketiga (pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 

Kelompok ini biasanya disebut dengan konsumen loyal yang merasakan 

adanya suatu pengorbanan bila melakukan pergantian ke merek lain. Disebut 

dengan satisfied buyer. 

d) Tingkat keempat (konsumen yang menyukai merek tersebut) 

Pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi, seperti 

simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, atau kesan kualitas 

yang tinggi. Para pembeli pada tingkat ini biasa disebut sahabat merek 

e) Tipe teratas (pelanggan yang setia) 

Mereka mempunyai suatu kebanggan dalam menemukan atau menjadi 

pengguna satu merek. Merek tersebut sangat penting bagi mereka dari segi 

fungsinya. Maupun sebagai ekspresi mengenai siapa merek sebenarnya 

(commited buyer).  

 

 

 

 

 

Analisis Ekuitas..., Elisabeth Arum Kusumawardhani, Ma.-IBS, 2009



 29

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.8: Nilai Loyalitas Merek 

Sumber: Freddy Rangkuti (2002) 

 

Loyalitas merek para pelanggan yang ada mewakili suatu aset strategis dan 

jika dikelola dengan baik akan memiliki potensi untuk memberikan nilai dalam 

beberapa bentuk seperti gambar 2.8, dengan penjelasan sebagai berikut:  

a) Pengurangan biaya pemasaran 

Perusahaan yang memiliki basis pelanggan yang mempunyai loyalitas 

merek tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya 

untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan 

mendapatkan pelanggan baru.  

b) Peningkatan perdagangan 

Loyalitas yang kuat akan meyakinkan pihak pengecer untuk memajang di 

rak-raknya, karena mereka mengetahui bahwa para pelanggan akan 

mencantumkan merek-merek tersebut dalam daftar belanjanya. 
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c) Meningkatkan pelanggan baru 

Konsumen memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal, 

minimal dapat mengurangi resiko. 

d) Waktu merespon 

Jika salah satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, seorang 

pengikut loyal akan memberi waktu pada perusahaan tersebut agar 

memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikannya.  

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan perang pemasaran di masa mendatang, akan menjadi 

perang antar merek, yaitu suatu persaingan untuk mendapatkan dominasi merek. 

Sehingga merek perlu dikelola, dikembangkan dan diperkuat kualitas dan 

produknya, sehingga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Sehingga 

diperlukan riset mendalam mengenai ekuitas merek supaya dapat mencapai tujuan 

tersebut.  

Dalam riset mengenai ekuitas merek, salah satu faktor penting adalah 

sejauh mana merek tersebut telah tertanam dalam benak konsumen. Karena itu, 

pembahasan pertama mengenai kesadaran merek (brand awareness). Setelah 

disadari keberadaannya, maka dilanjutkan dengan pengukuran asosiasi (brand 

association), mengenai bagaimana pembeli deterjen Attack mengasosiasikan 

merek tersebut sehingga tercipta suatu citra merek (brand image). Faktor 

berikutnya yang diteliti adalah mengenai persepsi kualitas yang membentuk 

persepsi keseluruhan dari merek Attack. Faktor terakhir yang diteliti adalah 
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loyalitas merek (brand loyalty), yaitu sejauh apakah deterjen Attack dapat 

menciptakan suatu loyalitas di mata penggunanya.  

Merek yang mempunyai ekuitas merek yang kuat akan semakin menarik 

minat konsumen untuk melakukan pembelian dan melalui sejumlah pengalaman 

akan timbul citra tertentu atas merek tersebut, dan akhirnya citra tersebut dapat 

melekat dan menciptakan loyalitas pada suatu merek.  

  Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan suatu penelitian mengenai 

ekuitas merek, yaitu dengan menganalisis ekuitas merek dari deterjen pencuci 

pakaian Attack, yang memiliki banyak kompetitor.  

 Model penelitian yang digunakan penulis berdasar atas model yang 

dikembangkan oleh David A.Aaker (alih bahasa oleh Freddy Rangkuti, 2002). 

Terdiri dari empat variabel pengukur yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 

kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceive quality), asosiasi 

merek (brand association), dan loyalitas merek (brand loyalty).    

 Dari penjelasan tersebut, maka penulis mencoba untuk membetuk suatu 

model penelitian yang menjadi bagan dasar dari penelitian yang akan dilakukan. 

Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.9. 
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      Gambar 2.9 Model Penelitian 
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2.2. Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini memiliki empat variabel operasional , yaitu kesadaran merek 

(brand awareness), persepsi kualitas (perceive quality), asosiasi merek (brand 

association), dan loyalitas merek (brand loyalty). Setiap variabel memiliki indikator 

masing-masing yang menjadi acuan dalam pertanyaan kuesioner. Perumusan 

indikator dalam penelitian ini mengacu pada buku “Strategi Menaklukan Pasar 

Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek, oleh Darmadi Durianto, Sugiarto dan 

Tony Sitinjak.   

Skala yang digunakan dalam pertanyaan kuesioner bersifat non komparatif 

dengan skala 0 – 10. Jadi pertanyaan tersebut tidak mengukur tingkatan dalam setiap 

variabel, namun mengukur apakah termasuk dalam kategori baik dan kurang baik 

saja.   

 

2.2.1. Variabel kesadaran merek (brand awareness) 

Variabel ini memberi informasi tingkat kemampuan responden dalam 

mengenal dan mengingat nama merek. Mengacu pada halaman 54 pada buku yang 

ditulis oleh Darmadi Durianto dan kawan-kawan, variabel ini dibagi menjadi sub-sub 

variabel yang urutannya sebagai berikut: puncak pemikiran (top of mind), 

pengingatan kembali (brand recall), pengenalan merek (brand recognition), dan tidak 

menyadari keberadaan merek (unaware of brand). Dengan pengukurannya adalah 

sebagai berikut:  
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a. Top of Mind 

Menggambarkan merek yang pertama kali diingat responden atau pertama kali 

disebut ketika ditanya mengenai suatu kategori produk. Variabelnya adalah 

“Merek deterjen yang pertama kali muncul di benak saya adalah Attack.” 

b. Brand Recall 

Merupakan pengingatan kembali merek yang mencerminkan merek-merek apa 

yang diingat responden setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. 

Variabelnya adalah: ”Jika diminta untuk menyebutkan merek deterjen pencuci 

pakaian, maka deterjen Attack adalah salah satu merek deterjen yang akan saya 

sebutkan.” 

c. Brand Recognition 

Dikenal dengan istilah pengenalan kesadaran produk, merupakan pengukuran 

brand awareness responden dimana kesadarannya diukur dengan menggunakan 

bantuan. Pertanyaan yang diajukan dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri dari 

produk merek tersebut (aided question). Pertanyaan diajukan untuk mengetahui 

seberapa banyak responden yang perlu diingatkan akan keberadaan merek 

tersebut. Variabelnya adalah ”saya dapat dengan mudah mengenali kemasan 

Attack diantara deterjen lainnya” dan ”Anda mengenal deterjen pencuci pakaian 

merek Attack.” 

d. Brand Unaware 
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Untuk pengukuran brand unaware, dilakukan observasi terhadap pertanyaan 

pengenalan brand awareness sebelumnya yaitu pada brand recognition. 

 

Dengan melihat angka yang dipilih responden apakah ≤ 5, maka kesadaran 

merek yang dimiliki oleh responden kurang baik, namun jika diisi dengan angka > 5, 

maka baik.  

 

2.2.2. Variabel asosiasi merek (brand association) 

Pengertian asosiasi merek menurut Aaker (1996) adalah “segala hal yang 

berkaitan dengan ingatan mengenai merek.” Cara mengukur asosiasi merek suatu 

produk (dalam hal ini adalah deterjen Attack), adalah dengan mengajukan pertanyaan 

kepada sejumlah responden yang benar-benar telah menggunakan produk tersebut. 

Peneliti tidak akan menanyakan kepada responden yang belum pernah memakai 

produk tersebut, karena tidak mengetahui secara detail karakteristik produk yang 

belum pernah mereka gunakan. Mengacu pada halaman 70 dari buku tersebut, maka 

variabelnya  adalah sebagai berikut: “produk Attack mudah diperoleh”, “merek 

Attack sudah terpercaya”, “ada banyak variasi dari produk Attack seperti Attack 

clean Maximizer, Attack Easy dan lainnya”, “ada banyak variasi kemasan dari produk 

Attack”, “deterjen Attack praktis digunakan dengan hasil cuci yang bersih”, “Attack 

aman bagi kulit Anda dan tidak pedih di tangan”, “harga produk Attack sebanding 

dengan hasil yang diberikan.” 
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Apabila jawaban responden menunjukkan angka ≤ 5, maka asosiasi merek 

yang dimiliki oleh responden kurang baik, namun jika diisi dengan angka > 5, maka 

baik. 

 

 

2.2.3. Variabel kesan kualitas (perceived quality) 

Merupakan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. Mengacu kepada pendapat David A. Garvin yang terdapat pada buku yang 

sama di halaman 98, dimensi ini dibagi menjadi tujuh, yaitu:  

a. Kinerja: dimensi paling dasar dan berhubungan erat dengan fungsi utama sebuah 

produk. Variabel yang mewakili adalah ”Deterjen Attack mampu membersihkan 

noda di pakaian dengan baik dan menghasilkan cucian yang bersih.” 

b. Keandalan: konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari satu 

pembelian ke pembelian berikutnya. Variabel yang mewakili adalah ”Deterjen 

Attack selalu memberikan hasil cuci yang konsisten.” 

c. Ketahanan: mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut. Variabel yang 

mewakili adalah ”Pemakaian deterjen Attack sangat irit.” 

d. Pelayanan: mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk 

tersebut. Variabelnya adalah ”Deterjen Attack memiliki sistem customer care 

yang baik.” 
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e. Karakteristik produk: bagian-bagian tambahan dari produk yang biasanya 

digunakan sebagai pembeda yang penting ketika ada kompetitor sejenis. Dalam 

hal ini variabelnya adalah ”Deterjen Attack merupakan konsentrat yang membuat 

mencuci menjadi lebih mudah dan kotoran tidak menempel lagi.” 

f. Kesesuaian dengan spesifikasi: merupakan pandangan mengenai kualitas  proses 

manufaktur  sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Variabel yang 

mewakili adalah ”Deterjen Attack mampu membuktikan tagline nya yaitu ”kecil 

tapi hebat.” 

g. Hasil: mengarah pada kualitas yang dirasakan dan melibatkan enam dimensi 

sebelumnya. Variabelnya adalah ”secara keseluruhan kualitas deterjen Attack 

baik.” 

Apabila jawaban responden menunjukkan angka ≤ 5, maka persepsi kualitas 

yang dimiliki oleh responden kurang baik, namun jika diisi dengan angka > 5, maka 

baik. 

 

2.2.4. Variabel loyalitas merek (brand loyalty) 

Merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran 

ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seseorang pelanggan 

beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati ada 

perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain. Seorang pelanggan yang 

sangat loyal kepada suatu merek tidak akan dengan mudah memindahkan 

pembeliannya ke merek lain, apa pun yang terjadi pada merek tersebut. Berdasarkan 
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acuan dari buku tersebut pada halaman 132, maka pengukuran keseluruhan loyalitas 

mereknya adalah sebagai berikut:  

 

 

 

a. Pengukuran perilaku (behavior measures) 

Suatu cara untuk menetapkan loyalitas, terutama untuk perilaku kebiasaan 

(habitual behavior) adalah dengan memperhitungkan pola pembelian yang 

actual, dengan menggunakan ukuran sebagai berikut: 

- Tingkat pembelian ulang (repurchases rates), yaitu tingkat 

persentase pelanggan yang membeli merek yang sama (dalam hal 

ini Attack) pada kesempatan membeli jenis produk tersebut. 

Variabelnya adalah “Anda membeli deterjen Attack karena sudah 

terbiasa.” 

- Presentase pembelian (Percent of purchase), yaitu tingkat 

persentase pelanggan untuk setiap merek yang dibeli dari beberapa 

pembelian terakhir. Variabelnya adalah “Setiap melakukan belanja 

bulanan, Anda tidak lupa untuk membeli deterjen Attack.” 

- Jumlah merek yang dibeli (number of brand purchase), yaitu 

tingkat persentase pelanggan dari suatu produk untuk hanya 

membeli satu atau dua atau tiga merek dan seterusnya. Variabelnya 
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adalah “Anda hanya menggunakan satu merek deterjen pencuci 

pakaian, yaitu Attack.” 

b. Pengukuran biaya pengganti (switching cost) 

Pengukuran terhadap variabel ini dapat mengindikasikan loyalitas 

pelanggan terhadap suatu merek. Pada umumnya, jika biaya untuk 

berganti merek sangat mahal, maka konsumen enggan untuk berganti 

merek, sehingga laju penyusutan dari waktu ke waktu rendah. Variabelnya 

adalah ”Anda pernah berpindah ke deterjen pencuci pakaian selain Attack 

karena faktor harga.”   

c. Pengukuran kepuasan (measuring satisfaction) 

Pengukuran terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan suatu 

merek merupakan indikator penting dari loyalitas merek. Bila 

ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada 

umumnya tidak cukup alasan bagi pelanggan untuk beralih menggunakan 

merek lain (dalam hal ini deterjen pencuci pakaian), kecuali bila ada 

faktor-faktor penarik yang sangat kuat. Variabelnya adalah ”Anda puas 

dalam menggunakan deterjen Attack.”  

d. Pengukuran kesukaan terhadap merek (liking the brand) 

Kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan-perasaan hormat dan 

bersahabat dengan suatu merek membangkitkan perasaan pelanggan 

terhadap merek tertentu. Ukuran dari rasa suka tersebut dapat tercermin 

dengan kemauan untuk membayar dengan harga yang lebih mahal untuk 
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memperoleh merek tersebut. Variabelnya adalah ”Anda bersedia 

membayar dengan harga lebih tinggi supaya tetap dapat menggunakan 

Attack.” 

e. Pengukuran komitmen (Comitted) 

Merek dengan ekuitas merek yang tinggi akan memiliki sejumlah besar 

pelanggan yang setia dengan segala bentuk komitmennya. Salah satu 

indikatornya adalah jumlah interaksi dan komunikasi yang berkaitan 

dengan produk tersebut. Kesukaan konsumen terhadap suatu merek akan 

mendorong mereka untuk membicarakan merek tersebut kepada pihak 

lain, baik hanya sekedar menceritakan alasan pembelian sampai tahap 

merekomendasikan pada orang lain untuk menggunakannya. Variabelnya 

adalah ”Anda berniat untuk merekomendasikan merek Attack kepada 

orang lain.” 

Apabila responden mengisi kuesioner dengan angka ≤ 5, maka loyalitas 

merek yang dimiliki oleh responden kurang baik, namun jika diisi dengan 

angka > 5, maka baik. 

 

2.3. Hipotesis 

Setelah melihat skema dan kerangka pemikiran di atas, maka terdapat lima (5) 

hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Ho1 : µ ≤ 5 � artinya Attack tidak memiliki brand awareness yang  

     baik. 
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Ha1 : µ > 5 � artinya Attack memiliki brand awareness yang baik. 

Ho2 : µ ≤ 5 � artinya Attack tidak memilik brand association yang  

      baik. 

Ha2 : µ > 5 � artinya Attack memiliki brand association yang baik. 

Ho3 : µ ≤ 5 � artinya Attack tidak memiliki perceived quality yang  

     baik. 

Ha3 : µ > 5 � artinya Attack memiliki perceived quality yang baik.   

Ho4 : µ ≤ 5 � artinya Attack tidak memilik brand loyalty yang baik. 

Ha4 : µ > 5 � artinya Attack memiliki brand loyalty yang baik . 

Ho5 : µ ≤ 5 � artinya Attack tidak memiliki brand equity yang baik. 

Ha5 : µ > 5 � artinya Attack memiliki brand equity yang baik. 

 

Analisis Ekuitas..., Elisabeth Arum Kusumawardhani, Ma.-IBS, 2009



 42

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini berhubungan 

dengan pertanyaan hipotesis dan menemukan hubungan antara variabel yang 

berbeda dengan mempertanyakan bentuk, distribusi dan eksistensi suatu variabel 

(Cooper, 2006). Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang 

diperbaharui serta dibedakan obyek, waktu,  serta masalah yang diteliti. 

Dalam melakukan pengumpulan data primer, obyek penelitiannya adalah 

para konsumen deterjen pencuci pakaian yang merupakan Ibu rumah tangga di 

perumahan di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di kelurahan Duren Tiga dan 

kelurahan Cikoko. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 1 (satu) minggu 

dimulai sejak tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2009.  Waktu penyebaran 

dilakukan pada pagi sampai siang hari, dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 

12.00 WIB,  karena banyak Ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di tukang 

sayur dan juga melakukan aktivitas mencuci pakaian pada saat itu. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data yang Dihimpun 

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan bersifat primer dan sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner yang 

diperoleh dari responden yang menjadi obyek penelitian yang sesuai dengan 
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tujuan penelitian. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan buku 

acuan, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan topik skripsi ini. 

 

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian mengenai ekuitas merek Attack ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik nonprobabilitas dengan sampling judgemental, yang 

merupakan bentuk sampling convenience yang di dalamnya elemen populasi 

dipilih secara positif berdasarkan judgement peneliti. (Malhotra, 2005).  

 Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga 

yang menggunakan deterjen pencuci pakaian merek Attack. Oleh karena itu 

peneliti memilih sampel berdasar keputusan yang tepat sesuai kehendak peneliti, 

karena sampel dalam penelitian harus ibu rumah tangga.  

 Responden yang dipilih adalah para pengguna deterjen pencuci pakaian 

Attack di perumahan daerah Jakarta Selatan, tepatny di kelurahan Duren Tiga dan 

Cikoko. Hal ini disebabkan oleh domisili peneliti yang berada di daerah Jakarta 

Selatan juga. Untuk mendapatkan data, peneliti meminta bantuan teman-teman 

yang tinggal di perumahan daerah Jakarta Selatan. Lalu teman-teman peneliti akan 

membagikan kuesioner kepada calon responden yang dianggap sesuai dengan 

kriteria yang dimaksudkan. Setelah itu kuesioner dapat ditinggal satu hari dan 

diambil keesokan harinya. Sehingga responden dapat mengisi dengan benar tanpa 

terburu-buru. 
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Peneliti melakukan pengujian awal kepada 30 responden, yang merupakan 

jumlah minimum pengujian awal. Pengujian awal merupakan pengujian kuesioner 

pada sampel kecil responden untuk maksud memperbaiki kuesioner dengan 

mengidentifikasi dan menghilangkan masalah potensial. (Malhotra, 2005). Hasil 

dari pengujian awal ini adalah variabel kesadaran merek, asosiasi merek, kesan 

kualitas, dan loyalitas merek, memperlihatkan semua variabel pengukuran valid 

dan reliabel.  

Jumlah sampel yang digunkan dalam penelitian ini sebanyak 120 orang. 

Menurut Ronny Kountur (2009), dengan jumlah anggota populasi (N) yang tidak 

diketahui, besarnya sampel (n) dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

Z = Nilai yang diperoleh dari tabel Z pada level of confidence tertentu  

(penelitian ini menggunakan level of confidence 95%) 

σ = Standar deviasi dari populasi. Karena standar deviasi ketika akan  

menentukan besar sampel tidak diketahui, maka menggunakan perkiraan 

sesuai pengalaman sebelumnya jika ada, namun jika tidak ada maka 

melalui perkiraan saja. 

d = Error of estimate. Kesalahan yang dapat ditoleransi dalam level of  

confidence tertentu ( X – µ ). 

  

2

22

2/1

d

z
n

σ
α−

=
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Jumlah 120 orang didapatkan, setelah peneliti melakukan pilot test kepada 

30 orang responden. Estimasi error yang digunakan sebesar 3% dikali dengan 

nilai rata-rata keseluruhan. Standar deviasi yang digunakan juga merupakan nilai 

rata-rata standar deviasi keseluruhan. Dengan menggunakan z α/2, yaitu sebesar 

1.96. Penjelasannya sebagai berikut: 

 

       

    

     n =  1.96 x  32.1413   
2
 

0.03 x 201.8994 

  

       =     108 � dibulatkan menjadi 120 orang  

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan 

data sekunder. Oleh karena itu, tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

3.2.3.1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari tangan pertama untuk 

analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti. 

(Sekaran, 2006). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Kuesioner 

Angket (questionnaire), merupakan suatu alat di dalam pengumpulan data. 

Angket juga untuk mendapatkan data yang tidak didapat dalam cara 

sebelumnya. Rancangan kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

bentuk pertanyaan yaitu: 

2

22

2/1

d

z
n

σ
α−

=
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1) Open Ended Question 

Merupakan bentuk pertanyaan dimana jawabannya diisi langsung oleh 

responden. Bentuk pertanyaan ini dapat dilihat pada nomor 1 dalam 

pada identitas diri responden.  

2) Close Ended Question 

Merupakan bentuk pertanyaan dimana jawabannya telah dibatasi oleh 

peneliti sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah 

disediakan. Bentuk pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui 

identitas diri responden (dari nomor 2 sampai nomor 4). 

3) Scaled Ended Question 

Bentuk pertanyaan ini diajukan dengan menggunakan skala non 

komparatif yaitu skala interval yang digunakan untuk mengukur 

kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand 

association), persepsi kualitas (perceived quality), dan loyalitas merek 

(brand loyalty) terhadap produk deterjen pencuci pakaian Attack.  

Pengukuran skala dimulai dari angka 0 sampai dengan 10.  

 

3.2.2.1.Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh merupakan data yang sudah diolah oleh 

pihak lain dan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu suatu tehnik pengumpulan data untuk untuk mencari sumber data 

sekunder, yang merupakan sumber yang secara tidak langsung 

memberikan data yang berhubungan dalam penelitian ini. Data sekunder 
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yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, 

skripsi, website yang berhubungan dengan ekuitas merek dan PT Kao.  

 

3.3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah perhitungan yang bertujuan untuk 

meringkas data dan memberikan gambaran pada sampel penelitian. Pada 

penelitian ini perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk melihat 

kecenderungan data (central tendency), seperti: rata-rata (mean), titik tengah 

(median), modus (mode). Selain itu perhitungan ini juga digunakan untuk melihat 

variasi data (variability), seperti: simpang baku (standard deviation), varians 

(variance).  

 

3.3.1. Teknik Pengolahan Data 

Cara pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan 

statistik. Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

noncomparative scale, dimana hanya mengevaluasi satu objek dalam waktu 

tertentu. Teknik ini cocok digunakan karena dalam penelitian ini tidak terdapat 

perbandingan produk deterjen pencuci pakaian lainnya dan tidak membadingkan 

tingkatan pada setiap variabelnya. Teknik noncomparative scale yang digunakan 

adalah itemized rating scale, dimana responden akan diberi suatu skala yang akan 

diberi angka dengan kategori tertentu. Responden diminta untuk memilih kategori 

yang menggambarkan objek dari penelitian.  
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Itemized rating scales memiliki beberapa macam skala dalam pengukuran. 

Pada penelitian ini menggunakan skala interval, dimulai dari sangat tidak setuju 

(sts) sampai sangat setuju (ss). Berikut penjelasannya: 

         0               5      10 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

( STS )         ( SS ) 

Gambar 3.1: Interval Tingkat Kepuasan 

 

Kriteria hasil adalah jika Means Score dan Overall Means Score berada di 

atas nilai 5 berarti baik, sedangkan jika berada di bawah nilai 5 berarti kurang 

baik. 

 

3.3.2. Teknik Pengujian Hipotesis 

Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah melakukan tabulasi 

data dan melakukan pengujian atas data tersebut. Pengujian atas data tersebut 

dilakukan dengan menggunakan beberapa uji. Menurut Dwi Priyatno (2008), 

analisis dan pengujian yang dilakukan adalah uji instrumen data, uji hipotesis 

dengan keterangan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Analisis Ekuitas..., Elisabeth Arum Kusumawardhani, Ma.-IBS, 2009



 49

3.3.2.1. Uji validitas data  

Validitas adalah “Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrument pengukur mampu mengukur apa yang diukur.”  

Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, 

dimulai dengan melihat ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis factor cukup (Malhotra, 2005). 

Rotasi faktor yang digunakan adalah prosedur varimax, yang merupakan sebuah 

metode rotasi ortogonal yang meminimumkan jumlah variabel dengan muatan 

yang tinggi pada sebuah faktor, sehingga meningkatkan kemampuan tafsir dari 

faktor tersebut (Malhotra, 2005).  Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (factor 

loading) harus  > 0.60, maka data tersebut valid  (Imam Ghozali, 2001).  

 

3.3.2.2. Uji realibilitas data 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Cara pengujian reliabilitas 

adalah dengan menguji suatu alat ukur untuk sekali pengambilan data (one shot), 

dan salah satu metode yang digunakan adalah koefisien alpha (cronbach alpha) 

yang ada dalam program statistika.    

Uji signifikansi dilakukan pada taraf 0.05. menurut Sekaran (2006), 

reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik sedangkan 0.7 dapat diterima dan 

di atas 0.8 adalah baik.   

Peneliti menggunakan batas 0.7 dalam melihat nilai reliabilitas dalam 

penelitian ini.  
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3.3.2.3. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis satu sampel T-test (one sample 

T-test). Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara 

populasi yang digunakan terhadap suatu nilai yang dihipotesiskan.  Dari hasil uji 

ini akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding 

berbeda secara signifikan dengan suatu nilai yang dihipotesiskan, dan jika ada 

perbedaan rata-rata manakah yang lebih tinggi. (Dwi Priyatno, 2009). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Logo PT Kao 

 

Gambar 4.1: Logo PT Kao 

(Sumber: www.kao.co.jp) 

PT Kao merupakan nama asli dari produk pertama mereka, yaitu Kao 

Soap, yang diluncurkan pada tahun 1890. Selain itu Kao memiliki makna “King of 

Flowers.” Dimana pengucapannya hampir serupa dengan kata “face,.” pada 

bahasa Jepang.  Sabun muka berkualitas tinggi diberi nama “Kao Arai” di Jepang, 

supaya dapat dibedakan dengan sabun berkualitas rendah yang digunakan untuk 

tujuan lainnya.  

Originalitas dipilih karena merupakan simbol dari kecantikan dan 

kebersihan. Logo bulan sabit dari PT Kao berubah sesuai dengan perkembangan 

jaman.  
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  1890   1897   1912 

     

    1925       1943      1948  1953 

 

        1985     sekarang 

Gambar 4.2: Perubahan Logo PT Kao 

(Sumber: www.kao.co.jp) 

 

4.1.2. Kao Organization Overview 

Salah satu nilai perusahaan, yaitu Yoki-Monozukuri timbul dari penerapan 

terhadap sudut pandang konsumen.  Dimana perusahaan berusaha untuk dapat 

memuaskan dan memperkaya masyarakat global secara terus menerus. 

Setelah salah satu nilai tersebut ditemukan,  Kao tetap melanjutkan 

kegiatan bisnisnya berdasarkan misi mereka, yaitu “Berusaha keras untuk 

memberi kepuasan seutuhnya dan meningkatkan kualitas hidup setiap manusia.” 

Nama perusahaan Kao, merupakan nama asli dari produk pertama mereka, 

yaitu Kao Sekken, sabun toilet berkualitas. Peluncuran pertama produk tersebut 

pada tahun 1890, merupakan produk terkini pada pasar toiletries Jepang. Setelah 
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itu Kao Corporation ingin memperluas bisnisnya dengan memasukkan produk 

lainnya yang membuat orang merasa lebih nyaman, seperti deterjen, produk 

kewanitaan dan produk perawatan bayi, kosmetik bergengsi dan produk 

perawatan kecantikan lainnya, serta makanan sehat untuk hidup yang sehat.  

    Bisnis produk kimia telah berkembang dengan menawarkan berbagai 

produk kimia yang ramah lingkungan dengan menambah fungsionalitas dan 

kinerja industri di seluruh dunia.  

 

4.1.3. The Kao Way 

The Kao Way terdiri dari misi, visi, nilai dan prinsip perusahaan, dengan 

definisi sebagai berikut: 

- Misi : ”Untuk apa kita ada?” 

- Visi : “Kemana kita mau pergi?” 

- Nilai : “Apa yang kita percayai?” 

- Prinsip : “Bagaimana kita harus bersikap?” 

“Prinsip Manaejemen Kao (diterbitkan tahun 1995 dan direvisi tahun 

1999) mendasari The Kao Way. Perusahaan telah melihat kembali dan merevisi 

prinsip yang ada untuk dapat merefleksikan suatu perubahan yang berpengaruh 

pada lingkungan bisnisnya baik secara internal dan eksternal.   
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Gambar 4.3: The Kao Way 

(Sumber: www.kao.co.jp) 

 

4.1.4. Aktivitas bisnis PT Kao 

Fondasi utama dari aktivitas bisnis PT Kao adalah Yoki-Monozukuri, yang 

berdasarkan atas perspektif dari konsumen dan pelanggan. Dengan grup 

perusahaan dan divisi bisnis yang bervariasi untuk selalu berhubungan dengan 

baik dan tetap sesuai dengan Yoki-Monozukuri, maka Kao mampu menawarkan 

produk dan jasa yang dapat membahagiakan konsumen dan pelanggannya.  
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Gambar 4.4: Kao’s Business Activity 

(Sumber: www.kao.co.jp) 

 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Research and Development (R&D) 

Pada PT Kao, divisi ini berkomitmen untuk dapat menciptkan suatu inovasi 

produk, yang selalu menggunakan moto “Integration of Diversity.” Kegiatan 

riset yang dilakukan oleh PT Kao secara bersamaan memberikan fungsi riset 

pada pengembangan produk dan riset fundamental. Sesuai dengan manajemen 

matriks, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan dari setiap spesialisasi adalah 

kombinasi dari kedinamisan dan fleksibilitas dalam Yoki-Monozukuri yang 

menciptakan inovasi produk bagi konsumen.   

b. Marketing  

Pemasaran merupakan pengarah konsumen menuju Yoki-Monozukuri. 

Perusahaan menetapkan kebutuhan konsumen dan menciptakan suatu produk 

dengan teknologi yang inovatif. Lalu perusahaan menyampaikan manfaat dari 
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produk tersebut, dan memberikan pengajuan pada saat yang bersamaan 

terhadap ide yang atraktif dalam suatu titik penjualan. Sebagai bagian dari 

usaha pemasaran, PT Kao bekerja sama untuk menawarkan nilai yang baru 

dalam suatu perubahan di lingkungan.  

c. Production 

Untuk menyampaikan bahwa produk tersebut aman digunakan, maka 

perusahaan bekerja dengan basis global dan berkomitmen untuk dapat 

melakukan efisiensi produksi supaya berkualitas tinggi dan mengurangi biaya.  

d. Distribution 

Untuk menghantarkan produk kepada konsumen tanpa penundaan, maka 

perusahaan melihat setiap proses yang dimulai dari bahan mentah sampai 

produk akhir. Dapat dilakukan dengan cara langsung, pengecer, dan 

menggunakan supply chain management yang dapat menghindari adanya 

kekurangan inventori.  

e. Sales 

Untuk mendapatkan produk yang memiliki nilai jual, merek, dan memberikan 

informasi kepada konsumen, maka perusahaan mengembangkan 

comprehensive sales activities. Perusahaan selalu berusaha untuk menjaga 

informasi yang efektif dan jaringan logistik, mengajukan ide untuk 

menciptakan titik penjualan yang baik dan metode penjualan yang efektif, 

serta menyediakan informasi pada konsumen mengenai pengecer.  
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4.1.5. PT Kao Indonesia 

Kantor pusat PT Kao Indonesia terletak di Jl. MT Haryono 39-40, Jakarta 

Selatan. Kantor cabang terdapat di Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, 

Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, 

Bandar Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Makassar. Sedangkan pabriknya 

terletak di Cikarang Industrial Estate, Jababeka, Jl. Jababeka VI Blok N2, 

Cikarang, Bekasi.  

PT Kao Indonesia tidak hanya memproduksi deterjen Attack saja, namun 

ada produk consumer goods lainnya yang dibagi dalam beberapa kategori. 

Pemaparan produk hanya secara garis besarnya saja, yaitu: 

a. Facial care  : Biore Pore Pack, Biore Facial Foam, Men’s Biore  

  Facial Foam. 

b. Body care  : Biore Body Scrub, Men’s Biore Body Foam. 

c. Sanitary napkin : Laurier, Laurier Pantyliners. 

d. House hold : Attack 

 

4.1.6. Sejarah Umum Attack di Indonesia 

Attack diluncurkan sebagai ”deterjen konsentrat” pertama yang ada di 

Indonesia, yang diukur dengan sendok takaran. Hal ini memberikan performa 

yang baik karena penggunaan yang semakin ekonomis dan praktis bagi para 

konsumen, karena hanya membutuhkan seperempat (1/4) dosis dalam takaran 

dibandingkan dengan deterjen lainnya (1992).  

Analisis Ekuitas..., Elisabeth Arum Kusumawardhani, Ma.-IBS, 2009



 58

Attack merupakan penemu formula Enzim yang biasa disebut dengan 

Biolite, yang sangat efektif dalam memindahkan kotoran dan mencegah kuman 

higga ke dalam serat kain. Formula dari Kao Alkaline Protease dan bubuk 

pengharum telah ditambahkan ketika peluncuran produk Attack Double Enzyme 

(2000). Formula ini telah dikembangkan menjadi Ultra Biolite untuk dapat 

meningkatkan daya cuci pakaian (2002). Peluncuran ulang produk sebagai Attack 

Clean Maximizer menyediakan performa yang baik dengan formula yang lebih 

lengkap, yaitu bersih maksimal, anti bau apek dan harum (2004). 

Variasi baru dari Attack Color telah diluncurkan pada September 2000 

sebagai deterjen konsentrat warna pertama dengan Acti-Techs formula yang dapat 

membuat warna pakaian tetap seperti baru. Attack Color memiliki pangsa pasar 

terbesar untuk segmen deterjen warna sekarang ini. 

Selain dari formulanya, Attack juga menjadi perintis yang membuat suatu 

terobosan dalam hal kemasan, yaitu menjadi perintis pertama kemasan standing 

pouch (1992), dan yang paling baru adalah kemasan roll and lock (2005) yang 

lebih praktis untuk disimpan dan mudah digunakan.  

 

4.1.7. Variasi Produk, Kemasan dan Harga Attack di Indonesia 

a. Attack Clean Maximazer (ATK)  

Merupakan deterjen konsentrat dengan butiran super yang dapat 

membersihkan noda secara menyeluruh, mengandung : 

- Max power yang menghilangkan noda dan kotoran di semua titik, 

hingga ke lipatan yang sulit dijangkau.  
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- Formula anti apek, yang mencegah bau apek meskipun pakaian 

tidak kering dengan sempurna. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di sejumlah pengecer pada bulan Juli 

2009, maka didapati ukuran dan harga Attack Clean Maximizer yang 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1: Ukuran dan Harga Attack Clean Maximizer 

23gr Rp 500 

50gr Rp 1000 

450gr Rp 9000 

900gr Rp 15900 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5: Attack Clean  Maximizer 

 

b. Attack Collor (ATC) 

Deterjen konsentrat dengan butiran super yang dapat membersihkan 

dan menghilangkan noda secara menyeluruh, dan mengandung: 

- Double bright yang dapat mengangkat lapisan noda penyebab 

warna kusam 

- Formula anti apek mencegah bau apek meskipun pakaian tidak 

kering dengan sempurna 
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Berdasarkan pengamatan peneliti di sejumlah pengecer pada bulan Juli 

2009, maka didapati ukuran dan harga Attack Collor yang dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 Ukuran dan Harga Attack Color 

23gr Rp 500 

50gr Rp 1000 

450gr Rp 9000 

900gr Rp 15900 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6: Attack Color 

 

c. Attack Plus Softener (ATS) 

Deterjen konsentrat dengan butiran super yang dapat membersihkan 

dan menghilangkan noda secara menyeluruh, mengandung : 

- Ultra soft yang membuat serat kain menjadi lentur sehingga 

pakaian dan handuk lebih lembut dan nyaman saat dipakai serta 

mudah disetrika 

- Ultra Biolite yang dapat menghilangkan noda membandel sampai 

ke dalam serat pakaian.  
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Berdasarkan pengamatan peneliti di sejumlah pengecer pada bulan Juli 

2009, maka didapati ukuran dan harga Attack Plus Softener yang dapat 

dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Ukuran dan Harga Attack Plus Softener 

23gr Rp 500 

50gr Rp 1000 

450gr Rp 9000 

900gr Rp 15900 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.7: Attack Plus Softener 

 

d. Attack Easy (ATH) 

Merupakan deterjen konvensional dengan formula power slide, dengan 

busa spesial yang licin dan bertenaga (kekuatan 10 tangan) menjadikan 

EASY: ”Enteng nyikatnya, enteng nguceknya, enteng bilasnya, lembut 

di tangan, bersih dan wangi tahan lama.” 

Berdasarkan pengamatan peneliti di sejumlah pengecer pada bulan Juli 

2009, maka didapati ukuran dan harga Attack Easy yang dapat dilihat 

pada tabel 4.4 berikut ini: 
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Tabel 4.4 Ukuran dan Harga Attack Easy 

23gr Rp 500 

53gr Rp 1000 

450gr Rp 7500 

900gr Rp 12600 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8: Attack Easy 

 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Profil Responden 

Pada pembahasan bagian ini akan dilihat karakteristik responden yang 

menjadi subjek penelitian skripsi ini. Karakteristik yang dianalisis berdasarkan 

karakteristik demografik, yaitu: usia, latar belakang pendidikan, dan jumlah 

pengeluaran setiap bulan. Tujuan dari pembahasan profil responden untuk 

memperjelas objek penelitian itu sendiri. Karakteristik responden yang telah 

dianalisis adalah responden yang menjadi konsumen deterjen Attack. Datanya 

adalah sebagai berikut:  

Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh responden sebanyak 120 orang. Tabel ini 

memperlihatkan bahwa setengah dari jumlah keseluruhan responden dalam 

penelitian ini dan merupakan usia yang paling banyak menjadi responden berusia 
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antara 31 – 40 tahun, yaitu sebanyak 60 orang (50%).  Sedangkan responden yang 

berusia lebih dari 50 tahun merupakan usia yang paling sedikit yaitu sejumlah 9 

orang (7.5%). 

Tabel 4.5: Usia Responden 

Usia f % 

20 - 30 tahun 26 21.67 

31 - 40 tahun 60 50 

41 - 50 tahun 25 20.83 

> 50 tahun 9 7.5 

Total 120 100 

 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.6, maka diketahui jumlah pengeluaran konsumen 

Attack terbesar pertama adalah antara Rp 1,000,000,00 – Rp 3,000,000,00 

(39.17%) dan yang terbesar kedua adalah > Rp 3,000,000,00 (34.16%).   

Tabel 4.6: Pengeluaran Setiap Bulan 

Jumlah Pengeluaran Per Bulan f % 

≤ Rp 1,000,000,00 32 26.67 

Rp 1,000,000 - Rp 3,000,000,00 47 39.17 

≥ Rp 3,000,000,00 41 34.16 

Total 120 100 

 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.7, maka diperoleh latar belakang pendidikan 

konsumen deterjen Attack dalam penelitian ini, yang terbesar pertama adalah 

SMA/Sederajat (43.33%) dan terakhir adalah tingkat SD (12.5%).   

Tabel 4.7 Latar Belakang Pendidikan Responden 

Pendidikan Terakhir f % 

SD 15 12.5 

SMP 20 16.67 

SMA / Sederajat 52 43.33 

Perguruan Tinggi 33 27.5 

Total 120 100 

 

Sumber : data diolah 

 

4.2.2. Analisis Validitas Data  

Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, 

dimulai dengan melihat ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup (Malhotra, 2005).  

Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (factor loading) harus  > 0.60, maka data 

tersebut valid  ( Imam Ghozali, 2001).   

 

a. Analisis Validitas Brand Awareness 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka 

didapatkan hasil KMO sebesar 0.770, dan nilai MSA dari seluruh indikator pada 

variabel brand awareness menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60. Factor 
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loading Brand Awareness yang diambil dari nilai component matrix dapat kita 

lihat pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 : Validitas Brand Awareness 

No Pernyataan Factor Loading Keterangan 

1 Mengenal deterjen Attack 0.865 Valid 

2 

Mudah mengenali Attack diantara 

deterjen lain 0.792 Valid 

3 

Attack merupakan salah satu merek 

yang disebutkan 0.834 Valid 

4 

Attack merupakan merek yang 

pertama muncul di benak 0.739 Valid 

Sumber : data diolah 

 

b. Analisis Validitas Brand Association 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka 

didapatkan hasil KMO sebesar 0.847, dan nilai MSA dari seluruh indikator pada 

variabel brand association menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60. Factor 

loading Brand Association yang diambil dari nilai component matrix dapat kita 

lihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9: Validitas Brand Association 

No Pernyataan Factor Loading Keterangan 

1 Attack mudah diperoleh 0.839 Valid 

2 Merek Attack terpercaya 0.835 Valid 

3 Ada banyak variasi produk Attack 0.808 Valid 

4 

Ada banyak variasi kemasan produk 

Attack 0.729 Valid 

5 Deterjen Attack praktis 0.785 Valid 

6 Attack aman dan tidak pedih di tangan 0.723 Valid 

7 

Harga produk sebanding dengan hasil 

yang diberikan 0.812 Valid 

Sumber : data diolah 
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c. Analisis Validitas Perceived Quality 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka 

didapatkan hasil KMO sebesar 0.831, dan nilai MSA dari seluruh indikator pada 

variabel perceived quality menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60. Factor 

Loading Perceived Quality yang diambil dari nilai component matrix dapat kita 

lihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10: Validitas Perceived Quality 

No Pernyataan Factor Loading Keterangan 

1 

Attack mampu membersihkan noda 

dengan baik 0.862 Valid 

2 Hasil cuci Attack konsisten 0.654 Valid 

3 Deterjen Attack sangat irit 0.62 Valid 

4 Sistem customer care Attack baik 0.752 Valid 

5 Attack merupakan konsentrat 0.631 Valid 

6 Attack mampu membuktikan tagline 0.791 Valid 

7 Kualitas keseluruhan Attack baik 0.79 Valid 

 

Sumber : data diolah 

 

d. Analisis Validitas Brand Loyalty 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka 

didapatkan hasil KMO sebesar 0.831, dan nilai MSA dari seluruh indikator pada 

variabel brand loyalty menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60. Factor 

Loading Brand Loyalty yang diambil dari nilai component matrix dapat kita lihat 

pada tabel 4.11 berikut ini: 
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Tabel 4.11: Validitas Brand Loyalty 

No Pernyataan Factor Loading Keterangan 

1 Setiap bulan selalu membeli Attack 0.698 Valid 

2 Hanya menggunakan deterjen Attack 0.892 Valid 

3 

Tidak pernah pindah deterjen lain selain 

Attack karena harga 0.482 Tidak Valid 

4 Puas dalam menggunakan Attack 0.681 Valid 

5 

Bersedia membayar lebih supaya tetap 

menggunakan Attack 0.79 Valid 

6 

Berniat merekomendasikan Attack ke pihak 

lain 0.879 Valid 

 

Sumber : data diolah 

 

Pengujian analisis faktor untuk brand loyalty dilakukan dua kali. 

Pengujian pertama dengan memasukkan 7 variabel. Namun ternyata muncul dua 

component matrix, sehingga harus dilakukan pengujian kembali dengan 

membuang satu variabel dari brand loyalty yang nilainya < 0.60, yaitu membeli 

deterjen Attack karena sudah terbiasa. Hasil yang didapat dari pengujian kedua 

hanya ada satu component matrix, namun ada satu data yang tidak valid yaitu 

tidak pernah pindah ke deterjen lain selain Attack karena faktor harga, karena nilai 

component matrix sebesar 0.482 < 0.60. 
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4.2.3. Analisis Reliabilitas Data 

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 

r kritis product moment. Menurut Sekaran (2006), reliabilitas kurang dari 0.6 

adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik.  

 

a. Reliabilitas Brand Awareness 

Hasil reliabilitas dari pengukuran menunjukkan pada tabel 4.9, menunjukkan 

bahwa nilai Cronbach Alpha > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner 

tersebut memberikan hasil jawaban yang konsisten. Hasil penelitian dapat 

ditunjukkan melalui tabel berikut: 

Tabel 4.12: Realibilitas Brand Awareness 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.814 4 

Sumber : data diolah 

 

b. Reliabilitas Brand Association 

Hasil reliabilitas dari pengukuran pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai 

Cronbach Alpha > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner tersebut 

memberikan hasil jawaban yang konsisten. Hasil penelitian dapat ditunjukkan 

melalui tabel berikut: 

Tabel 4.13: Reliabilitas Brand Association 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.897 7 

Sumber : data diolah 
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c. Reliabilitas Perceived Quality 

Hasil reliabilitas dari pengukuran pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa 

nilai Cronbach Alpha > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner tersebut 

memberikan hasil jawaban yang konsisten. Hasil penelitian dapat ditunjukkan 

melalui tabel berikut: 

Tabel 4.14: Reliabilitas Perceived Quality 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.847 7 

 

Sumber : data diolah 

 

d. Reliabilitas Brand Loyalty 

Hasil reliabilitas dari pengukuran pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa 

nilai Cronbach Alpha > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner tersebut 

memberikan hasil jawaban yang konsisten. Hasil penelitian dapat ditunjukkan 

melalui tabel berikut:  

Tabel 4.15: Reliabilitas Brand Loyalty 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.859 6 

 

Sumber : data diolah 
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4.2.4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program statistika 

komputer dengan uji T-test. Penelitian ini menguji lima hipotesis. Tabel distribusi 

t dicari pada a = 5% atau 0.05 (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df) 120-

1=119. Dengan pengujian satu sisi maka hasil yang diperoleh untuk T tabel adalah 

sebesar 1.658. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan probabilitas 

- Ho tidak dapat ditolak jika P value > 0.05 

- Ho ditolak jika P value < 0.05  

b. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel 

- Ho tidak dapat ditolak jika t hitung < t tabel 

- Ho ditolak jika t hitung > t tabel 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji T-test 

Variabel t df P value T Tabel 

Brand Awareness 33.196 119 0.000  1.658  

Brand Association 36.634 119 0.000  1.658  

Perceived Quality 36.431 119 0.000  1.658  

Brand Loyalty 29.93 119 0.000  1.658  

Brand Equity 39.039 119 0.000  1.658  

 

Sumber : data diolah 
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Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk variabel brand awareness, berdasarkan perhitungan tabel 4.8 di atas, 

yaitu nilai t hitung > t tabel, 33.196 > 1.658 dan P value < 0.05, yaitu 0.00 < 

0.05, maka Ho1 ditolak. Artinya adalah bahwa kesadaran merek (brand 

awareness) dari deterjen Attack ini baik.   

b. Untuk variabel brand association, berdasarkan perhitungan tabel 4.8 di atas, 

yaitu nilai t hitung > t tabel, 36.634 > 1.658 dan P value < 0.05, yaitu 0.00 < 

0.05, maka Ho2 ditolak. Artinya adalah bahwa asosiasi merek (brand 

association) dari deterjen Attack ini baik.  

c. Untuk variabel perceived quality, berdasarkan perhitungan tabel 4.8 di atas, 

yaitu nilai t hitung > t tabel, 36.431 > 1.658 dan P value < 0.05, yaitu 0.00 < 

0.05, maka Ho3 ditolak. Artinya adalah bahwa kesan kualitas (perceived 

quality) dari deterjen Attack ini baik.  

d. Untuk variabel brand loyalty, berdasarkan perhitungan tabel 4.8 di atas, yaitu 

nilai t hitung > t tabel, 29.930 > 1.658 dan P value < 0.05, yaitu 0.00 < 0.05, 

maka Ho4 ditolak. Artinya adalah bahwa loyalitas merek (brand loyalty) dari 

deterjen Attack ini baik.  

e. Untuk variabel brand equity, berdasarkan perhitungan tabel 4.20 di atas, yaitu 

nilai t hitung > t tabel, 39.039 > 1.658 dan P value < 0.05, yaitu 0.00 < 0.05, 

maka Ho5 ditolak. Artinya adalah bahwa ekuitas merek (brand equity) dari 

deterjen Attack ini baik.  
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4.3. Pembahasan 

Dari hasil analisis pada setiap bagian di atas, dapat dilihat bahwa profil 

responden yang dominan pada usia 31-40 tahun (50%). Pengeluaran setiap bulan 

terbesar pada rentang Rp 1,000,000,00 – Rp 3,000,000,00 (39.17%), dan latar 

belakang pendidikan SMA/sederajat merupakan yang tertinggi (43.33%).  

Pada pengukuran kesadaran merek (brand awareness), diperoleh nilai rata-

rata sampel sebesar 8.825. Melalui uji T-test didapatkan nilai T sebesar 33.196 > 

1.658 yang berarti rata-rata nilai kesadaran merek populasi signifikan di atas 5. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen Attack mempunyai kesadaran 

merek (brand awareness) yang baik.  

Pada pengukuran asosiasi merek (brand association), diperoleh nilai rata-

rata sampel sebesar 8.761. Melalui uji T-test didapatkan nilai T sebesar 36.634 > 

1.658 yang berarti rata-rata nilai asosiasi merek populasi signifikan di atas 5. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen Attack mempunyai asosiasi merek 

(brand association) yang baik.  

Pada pengukuran persepsi kualitas (perceived quality), diperoleh nilai rata-

rata sampel sebesar 8.704. Melalui uji T-test didapatkan nilai T sebesar 36.431 > 

1.658 yang berarti rata-rata nilai persepsi kualitas populasi signifikan di atas 5. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen Attack mempunyai persepsi 

kualitas (perceived quality) yang baik.   

Pada pengukuran loyalitas merek (brand loyalty), diperoleh nilai rata-rata 

sampel sebesar 8.383. Melalui uji T-test didapatkan nilai T sebesar 29.930  > 

1.658 yang berarti rata-rata nilai loyalitas merek populasi signifikan di atas 5. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen Attack mempunyai loyalitas merek 

(brand loyalty) yang baik.    

Pada pengukuran ekuitas merek (brand equity) diperoleh nilai rata-rata 

sampel sebesar 8.671. Melalui uji T-test didapatkan nilai T sebesar 39.039  > 

1.658 yang berarti rata-rata nilai ekuitas merek populasi signifikan di atas 5. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen Attack mempunyai ekuitas merek 

(brand equity), yang baik.    

Dengan demikian, hasil analisis dari setiap atribut di atas yang meliputi 

variabel kesadaran merek, asosiasi merek, kesan kualitas dan loyalitas merek 

menunjukkan bahwa ekuitas merek Attack menurut responden baik.   

 

4.4. Implikasi Manajerial 

Ada beberapa masukan yang diberikan peneliti kepada manajerial untuk 

bisa menjadi pertimbangan perusahaan supaya menjadi lebih baik, yaitu: 

a. Melihat bahwa means score dari variabel brand awareness memiliki angka 

yang paling besar (8.704) dibandingkan variabel lainnya. Maka nilai ini 

menggambarkan bahwa konsumen Attack di Jakarta Selatan sudah menyadari 

keberadaan produk Attack dengan baik.dapat dipertahankan dan ditingkatkan 

supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melakukan perubahan terhadap display yang lebih menarik terhadap produk 

baru yang sedang ditawarkan Attack. Sehingga dapat menarik minat 

pelanggan lama dan calon konsumen Attack yang baru.  
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b. Melihat bahwa means score dari variabel brand loyalty memiliki angka yang 

paling kecil (8.383) dibandingkan variabel lainnya. Maka nilai ini 

menggambarkan bahwa konsumen Attack di Jakarta Selatan memiliki 

loyalitas merek yang baik. Nilai ini memang tidak buruk, namun harus dapat 

diperbaiki dan ditingkatkan agar bisa menjadi lebih baik lagi.  Sebaiknya 

dapat ditingkatkan dengan membentuk suatu komunitas pengguna Attack 

sehingga bisa menjadi lebih erat dan semakin loyal dengan produknya. 

Dengan beberapa masukan terhadap manajerial tersebut, penulis yakin bahwa 

PT Kao akan dapat bersaing dan tetap mempertahankan ekuitas merek dari produk 

deterjen Attack.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada bagian ini penulis akan menjawab masalah dan memberikan saran 

dari hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis pada bab-

bab sebelumnya. Dari hasil penelitian brand equity yang terdiri dari: brand 

awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty yang 

didapatkan dari 120 responden, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Dengan melihat hasil yang didapat dari nilai rata-rata keseluruhan dan uji 

hipotesis T, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen Attack dalam batasan 

penelitian ini, memiliki variabel kesadaran merek (brand awareness), asosiasi 

merek (brand association), persepsi kualitas (perceived quality) dan loyalitas 

merek (brand loyalty) Attack yang baik.  

b. Dengan melihat hasil yang didapat dari nilai rata-rata keseluruhan dan uji 

hipotesis T, maka dapat disimpulkan bahwa produk Attack memiliki nilai 

ekuitas merek (brand equity) yang baik.  

 

5.2.Saran 

Industri consumer goods di Indonesia akan selalu bersaing untuk dapat 

menguasai pasar dalam bidang sejenis, dalam penelitian ini adalah deterjen 

pencuci pakaian. Banyaknya merek deterjen pencuci pakaian yang beredar di 

pasar membuat konsumen memiliki pertimbangan sendiri dalam memilihnya. 
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Attack dari PT. Kao sebagai salah satu merek deterjen yang cukup unggul 

mempunyai langkah untuk dapat mempertahankan eksistensinya dari berbagai 

macam merek yang ada di pasar. Maka dari itu, penulis mempunyai beberapa 

saran yang mungkin akan berguna bagi PT.Kao Indonesia berkenaan dengan 

ekuitas merek (brand equity), yaitu: 

a. Dengan melihat rata-rata sampel dari variabel brand awareness memiliki 

angka yang paling besar (8.704) dibandingkan variabel lainnya. Maka nilai ini 

menggambarkan bahwa konsumen Attack di Jakarta Selatan sudah menyadari 

keberadaan produk Attack dengan baik. Nilai ini harus dapat dipertahankan 

dan ditingkatkan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, sebaiknya perusahaan membuat suatu diferensiasi baru 

terhadap pembuatan display atau rak pajangan yang menarik di tempat-tempat 

perbelanjaan, terhadap produk-produk Attack yang baru ditawarkan. Sehingga 

mempermudah konsumen lama untuk mendapatkan produk Attack yang baru 

dan mengundang konsumen baru untuk membelinya.  

b. Dengan melihat rata-rata sampel dari variabel brand loyalty memiliki angka 

yang paling kecil (8.383) dibandingkan variabel lainnya. Maka nilai ini 

menggambarkan bahwa konsumen Attack di Jakarta Selatan memiliki 

loyalitas merek yang cukup baik. Nilai ini harus dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan agar bisa menjadi lebih baik lagi.   Peneliti menyarankan agar PT 

Kao dapat menciptakan suatu komunitas konsumen Attack yang mendapatkan 

suatu perlakuan khusus, seperti mendapatkan potongan harga atau paket-paket 
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menarik (gift) dari Attack. Lalu melakukan bundling product dengan produk 

lainnya. Sehingga konsumen merasa mendapatkan ekspektasi lebih dari 

membeli Attack, dan hal ini dapat membangun suatu ikatan yang semakin 

lama semakin kuat. Selain itu, sebaiknya PT Kao memiliki sales promotion 

girl (spg) stay, atau yang selalu ada di tempat perbelanjaan tersebut. Sehingga 

tetap fokus untuk selalu menawarkan produk Attack melalui promosi yang 

berkesinambungan dan lebih menarik serta berbeda dari pesaing lainnya. 

Seperti gencar melakukan demo produk Attack pada awal bulan, dimana 

konsumen biasanya melakukan belanja bulanan. Jika mereka merasa puas 

maka mereka akan mulai merekomendasikan ke pihak lain.    

c. Saran penulis bagi penelitian lanjutan, sebaiknya dibuat dengan menggunakan 

skala yang lebih besar dari penelitian ini. Sehingga diperoleh hasil penelitian 

dengan tingkat generalisasi yang lebih luas.  

Dengan beberapa usaha di atas, penulis yakin bahwa merek Attack akan tetap 

dikenal dan unggul di industrinya, memiliki asosiasi, citra dan kualitas merek 

yang baik serta memiliki konsumen yang setia terhadap merek tersebut.   
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LAMPIRAN I : KUESIONER PENELITIAN 

           

No:………… 

KUESIONER  PENELITIAN 

 

Kepada Responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswi tingkat akhir Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen di STIE-Indonesia Banking School (IBS), yang sedang menyusun skripsi 

dengan topik “Ekuitas Merek”.  

Untuk penyusunan skripsi ini, saya membutuhkan sejumlah data dari Ibu-ibu 

sekalian yang telah menjadi konsumen deterjen pencuci pakaian. Untuk itu saya 

mohon kesediaan Ibu-ibu sekalian untuk mengisi kuesioner yang sudah terlampir di 

bawah ini.  

Atas kesediaan dan waktu yang sudah Ibu berikan untuk mengisi kuesioner 

ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Elisabeth Arum K. 

 

I. Identitas Diri Responden (beri tanda (x) pada jawaban yang dianggap paling benar) 

 

1. Usia Anda saat ini: ………………… tahun 

2. Jumlah pengeluaran Anda tiap bulan: 

a) ≤ Rp 1.000.000   

b) Rp 1.000.000  -   Rp 3.000.000 

c) ≥ Rp 3.000.000 

3. Pendidikan terakhir Anda? 

a) SD    c)  SMA / sederajat   

b) SMP   d) Perguruan Tinggi 

4. Apakah Anda pernah menggunakan deterjen pencuci pakaian Attack? 

a) Ya  b)   Tidak 

Jika jawaban Anda ya,  silahkan lanjut ke bagian II dan jika tidak, silahkan berhenti 

sampai di sini dan terima kasih atas partisipasinya). 
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II. Pertanyaan Responden Terhadap Brand Equity Attack 

 

Instruksi: Bacalah setiap pernyataan dengan baik. Di sebelah kanan ada kolom penilaian 

yang harus diisi oleh Anda. Dimohon untuk dapat mengisi sesuai kondisi sebenarnya. Tidak 

ada jawaban yang benar ataupun salah. Anda dapt memberi nilai yang dimulai dari angka 0 

– 10, dimana 0 merupakan pernyataan sangat tidak setuju (STS) sedangkan 10 pernyataan 

sangat setuju (SS) dan 5 merupakan angka netral (N), seperti di bawah ini: 

 

STS    N    SS 

        0          5                      10 

 

 

A. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

No Pernyataan Nilai 

1 Anda mengenal deterjen pencuci pakaian merek Attack   

2 Saya dapat dengan mudah mengenali kemasan Attack diantara deterjen lainnya   

3 

Jika diminta untuk menyebutkan merek deterjen pencuci pakaian, maka deterjen 

Attack adalah salah satu merek deterjen yang akan saya sebutkan   

4 Merek deterjen yang pertama kali muncul di benak saya adalah Attack    

 

 

B. Asosiasi Merek (Brand Association) 

No Pernyataan Nilai 

1 Produk Attack mudah diperoleh   

2 Merek Attack sudah terpercaya   

3 
Ada banyak variasi dari produk Attack, seperti Attack clean Maximizer, Attack Easy dan 

lainnya   

4 Ada banyak variasi kemasan dari produk Attack    

5 Deterjen Attack praktis digunakan dengan hasil cuci yang bersih   

6 Attack aman bagi kulit Anda dan tidak pedih di tangan   

7 Harga produk Attack sebanding dengan hasil yang diberikan   
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C. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

No Pernyataan Nilai 

1 

Deterjen Attack mampu membersihkan noda di pakaian dengan baik dan menghasilkan 

cucian yang bersih   

2 Deterjen Attack selalu memberikan hasil cuci yang konsisten   

3 Pemakaian deterjen Attack sangat irit    

4 Deterjen Attack memiliki sistem customer care yang baik   

5 

Deterjen Attack merupakan konsentrat yang membuat mencuci menjadi lebih mudah 

dan kotoran tidak menempel lagi   

6 Deterjen Attack mampu membuktikan tagline nya yaitu ”kecil tapi hebat”    

7 Secara keseluruhan deterjen Attack memiliki kualitas yang baik   

 

 

 

D. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

No Pernyataan Nilai 

1 Anda membeli deterjen Attack karena sudah terbiasa   

2 Setiap melakukan belanja bulanan, Anda tidak lupa untuk membeli deterjen Attack   

3 Anda hanya menggunakan satu merek deterjen pencuci pakaian, yaitu Attack   

4 Anda pernah berpindah ke deterjen pencuci pakaian selain Attack karena faktor harga     

5 Anda puas dalam menggunakan deterjen Attack   

6 

Anda bersedia membayar dengan harga lebih tinggi supaya tetap dapat menggunakan 

Attack   

7 Anda berniat untuk merekomendasikan merek Attack kepada orang lain   

 

 

- Terima Kasih - 
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LAMPIRAN II: UJI VALIDITAS BRAND AWARENESS 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
.770 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 172.981 

df 6 

Sig. .000 

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

Kenal deterjen Attack 1.000 .748 

Mudah mengenali Attack 
1.000 .627 

Menyebutkan merek Attack 
1.000 .696 

Attack pertama muncul di benak 
1.000 .547 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Anti-image Matrices 

  

Kenal deterjen 

Attack 

Mudah 

mengenali 

Attack 

Menyebutkan 

merek Attack 

Attack pertama 

muncul di benak 

Anti-image Covariance Kenal deterjen Attack .441 -.215 -.218 -.060 

Mudah mengenali Attack -.215 .580 -.045 -.111 

Menyebutkan merek Attack -.218 -.045 .504 -.169 

Attack pertama muncul di 

benak 
-.060 -.111 -.169 .677 

Anti-image Correlation Kenal deterjen Attack .722
a
 -.425 -.463 -.109 

Mudah mengenali Attack -.425 .792
a
 -.083 -.177 

Menyebutkan merek Attack -.463 -.083 .758
a
 -.289 

Attack pertama muncul di 

benak 
-.109 -.177 -.289 .845

a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.617 65.436 65.436 2.617 65.436 65.436 

2 .594 14.852 80.288 
   

3 .490 12.242 92.531 
   

4 .299 7.469 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
   

 

 

Component Matrix
a
 

 
Component 

 
1 

Kenal deterjen Attack .865 

Mudah mengenali Attack 
.792 

Menyebutkan merek Attack 
.834 

Attack pertama muncul di benak 
.739 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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LAMPIRAN III: UJI VALIDITAS BRAND ASSOCIATION 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .847 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 491.246 

df 21 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Attack mudah diperoleh 1.000 .704 

Attack terpercaya 1.000 .697 

Banyak variasi produk Attack 1.000 .653 

Banyak variasi kemasan 

Attack 
1.000 .531 

Attack praktis 1.000 .617 

Attack aman bagi kulit 1.000 .523 

Harga Attack sebanding 1.000 .659 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.383 62.616 62.616 4.383 62.616 62.616 

2 .879 12.554 75.170    

3 .512 7.314 82.484    

4 .397 5.669 88.154    

5 .363 5.185 93.339    

6 .294 4.198 97.537    

7 .172 2.463 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

Attack mudah diperoleh .839 

Attack terpercaya .835 

Banyak variasi produk Attack .808 

Banyak variasi kemasan 

Attack 
.729 

Attack praktis .785 

Attack aman bagi kulit .723 

Harga Attack sebanding .812 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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LAMPIRAN IV: UJI VALIDITAS PERCEIVED QUALITY 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .831 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 346.077 

df 21 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Attack mampu bersihkan 

noda dengan baik 
1.000 .744 

Hasil cuci Attack konsisten 1.000 .428 

Attack irit 1.000 .384 

Customer care Attack baik 1.000 .565 

Attack merupakan 

konsentrat 
1.000 .399 

Tagline Attack terbukti 1.000 .626 

Kualitas keseluruhan Attack 

baik 
1.000 .624 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.770 53.860 53.860 3.770 53.860 53.860 

2 .845 12.077 65.937    

3 .750 10.718 76.655    

4 .630 8.996 85.651    

5 .425 6.065 91.716    

6 .362 5.175 96.891    

7 .218 3.109 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

Attack mampu bersihkan 

noda dengan baik 
.862 

Hasil cuci Attack konsisten .654 

Attack irit .620 

Customer care Attack baik .752 

Attack merupakan 

konsentrat 
.631 

Tagline Attack terbukti .791 

Kualitas keseluruhan Attack 

baik 
.790 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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LAMPIRAN V: UJI VALIDITAS BRAND LOYALTY 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .775 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 347.251 

df 15 

Sig. .000 

 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Tidak lupa beli Attack setiap 

bulan 
1.000 .487 

Hanya menggunakan Attack 1.000 .796 

Tidak pernah pindah selain 

Attack karena harga 
1.000 .233 

Puas menggunakan Attack 1.000 .464 

Bersedia bayar lebih dalam 

menggunakan Attack 
1.000 .624 

Kualitas keseluruhan Attack 

baik 
1.000 .772 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

Tidak lupa beli Attack setiap 

bulan 
.698 

Hanya menggunakan Attack .892 

Tidak pernah pindah selain 

Attack karena harga 
.482 

Puas menggunakan Attack .681 

Bersedia bayar lebih dalam 

menggunakan Attack 
.790 

Kualitas keseluruhan Attack 

baik 
.879 
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Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.376 56.268 56.268 3.376 56.268 56.268 

2 .992 16.528 72.796    

3 .797 13.287 86.082    

4 .399 6.647 92.729    

5 .235 3.923 96.652    

6 .201 3.348 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LAMPIRAN VI RELIABILITAS BRAND AWARENESS 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.814 .823 4 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kenal deterjen Attack 26.15 15.708 .719 .559 .735 

Mudah mengenali Attack 26.63 14.604 .614 .420 .776 

Menyebutkan merek Attack 26.50 15.412 .672 .496 .749 

Attack pertama muncul di 

benak 
26.62 14.709 .561 .323 .807 
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LAMPIRAN VII: RELIABILITAS BRAND ASSOCIATION 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.897 .900 7 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Attack mudah diperoleh 52.15 47.322 .759 .699 .877 

Attack terpercaya 52.34 46.630 .755 .652 .877 

Banyak variasi produk Attack 52.55 45.476 .721 .626 .880 

Banyak variasi kemasan 

Attack 
52.76 46.000 .633 .478 .892 

Attack praktis 52.77 45.743 .701 .554 .882 

Attack aman bagi kulit 52.73 48.869 .630 .509 .890 

Harga Attack sebanding 52.65 44.280 .735 .634 .878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Ekuitas..., Elisabeth Arum Kusumawardhani, Ma.-IBS, 2009



 

LAMPIRAN VIII: RELIABILITAS PERCEIVED QUALITY 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.847 .854 7 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Attack mampu bersihkan 

noda dengan baik 
51.79 43.427 .776 .682 .805 

Hasil cuci Attack konsisten 52.44 43.072 .527 .425 .841 

Attack irit 52.25 46.592 .499 .278 .841 

Customer care Attack baik 52.59 41.840 .629 .492 .823 

Attack merupakan konsentrat 52.15 45.557 .522 .305 .838 

Tagline Attack terbukti 52.42 41.188 .680 .528 .814 

Kualitas keseluruhan Attack 

baik 
51.90 45.200 .668 .563 .819 
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LAMPIRAN IX: RELIABILITAS BRAND LOYALTY 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.859 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

D2 33.19 35.215 .581 .852 

D3 33.75 28.475 .788 .798 

D5 33.16 35.613 .547 .859 

D6 33.81 30.291 .673 .831 

D7 33.76 29.025 .798 .795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN X: T-TEST BRAND AWARENESS 

One-Sample Test 
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LAMPIRAN XI: T-TEST BRAND ASSOCIATION 

One-Sample Test 

 Test Value = 5                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Association 36.634 119 .000 3.76033 3.5571 3.9636 

 

LAMPIRAN XII: T-TEST PERCEIVED QUALITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test Value = 5                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Awareness 33.196 119 .000 3.81458 3.5870 4.0421 

One-Sample Test 

 Test Value = 5                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

perceived 

quality 
36.431 119 .000 3.74358 3.5401 3.9470 
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LAMPIRAN XIII: T-TEST BRAND LOYALTY 

One-Sample Test 

 Test Value = 5 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Loyalty 29.930 119 .000 3.36627 3.1436 3.5890 

 

LAMPIRAN  XIV: T-TEST BRAND EQUITY 

One-Sample Test 

 Test Value = 5                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 
Lower Upper 

Ekuitas 

merek 
39.039 119 .000 3.67108 3.4849 3.8573 
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LAMPIRAN XV: OVERALL MEAN SCORE BRAND AWARENESS 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 8.825 8.667 9.150 .483 1.056 .050 4 

 

 

LAMPIRAN XVI: OVERALL MEAN SCORE BRAND ASSOCIATION 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 8.761 8.558 9.175 .617 1.072 .056 7 

 

 

LAMPIRAN XVII: OVERALL MEANS SCORE PERCEIVED QUALITY 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 8.704 8.333 9.133 .800 1.096 .087 7 

 

 

LAMPIRAN XVIII: OVERALL MEANS SCORE BRAND LOYALTY 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 8.383 8.108 8.758 .650 1.080 .108 5 
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LAMPIRAN IXX: OVERALL MEANS SCORE BRAND EQUITY 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

VAR00001 120 5.20 9.93 1040.53 8.6711 1.03012 

Valid N (listwise) 120      
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Nama lengkap peneliti adalah Elisabeth Arum Kusumawardhani. 

Perempuan berdarah Jawa ini, merupakan anak kedua dari tiga 

bersaudara, dari pasangan Stephanus Untung Subagio dan Maria 

Kirana Irawaty. Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1987. 

Memiliki hobi memasak, nonton, main basket, membaca, 

travelling dan desain. Menganut agama Katholik sejak lahir. Hingga saat ini, penulis 

berdomisili di Komp. Liga Mas Indah blok I / 10, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760.  

Telepon  : 08128525110 

E-mail    : rooms_the_planktons@yahoo.co.id / earumk@gmail.com   

 

Pendidikan 

• Formal 

- TK TARAKANITA II, Jakarta 

- SD TARAKANITA II, Jakarta 

- SMP TARAKANITA I, Jakarta 

- SMA KOLESE GONZAGA, Jakarta 

- INDONESIA BANKING SCHOOL, Jakarta 

• Non-Formal 

- TBI level 3 

- TBI level 4 

- TBI level English for Business I 

- TBI level English for Business II 

- TBI Preparation for IELTS 

 

Sertifikasi : 

- Pelatihan Service Excellence 

- Pelatihan Customer Service 

- Pelatihan Reading Revolution 

- Seminar on Banking Industry 

- Pelatihan Trade Financing 
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 xiv

- Pelatihan Credit Analysis 

- Rafting 

- Workshop Food and Beverages Business 

- Seminar Student Business Sharing Community (SBSC) 

 

Pengalaman Organisasi 

- Anggota ekskul basket SMP Tarakanita I 

- Anggota ekskul basket SMA Gonzaga 2002-2005 

- Humas Perayaan Paskah SMA Gonzaga, tahun 2002 

- Bendahara basket SMA Gonzaga, tahun 2003 

- Sie. Konsumsi Jambore SMA Gonzaga angk. 17, tahun 2003 

- Anggota Cinematography Club SMA Gonzaga, tahun 2003 

- Koordinator konsumsi MOS SMA Gonzaga angk. 18, tahun 2004 

- Sekretaris Study Tour SMA Gonzaga angk. 16, tahun 2004 

- Koordinator acara Natal lingkungan Gereja, tahun 2006 

- Sie. Liturgi Lingkungan Gereja, tahun 2006 

- Anggota UKM Basket IBS (sekarang) 

- Panitia pengawas try out SPMB di IBS, tahun 2006 

- Sie. Dana Seminar Narkoba Gereja Asisi, tahun 2006 

- Bendahara Pekan Olahraga dan Seni Gereja Asisi (POPAS), tahun 

2006 

- Manager OMDO FC, tahun 2006-sekarang 

- Sie. Konsumsi JESC, IBS, tahun 2007 

- Tim Pendamping POM IBS IV, tahun 2007 

- Sie.acara Panitia Natal Gereja St.Fransiskus Asisi, tahun 2007 

- Sie.acara Paskah Gereja St.Fransiskus Asisi, tahun 2008 

- Sekretaris Kepengurusan Orang Muda Katholik Paroki St. Fransiskus 

Asisi Tebet, periode 2008 – 2011 

- Sie. Humas TABLO Paskah Paroki ST. Fransiskus Asisi, tahun 2009 

- Sie. Konsumsi Pekan Olah Raga Dekenat Gereja Jakarta Selatan, tahun 

2009 
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Pengalaman Kerja 

- Program magang di BRI unit Adiwerna 1, Tegal, Jawa Tengah 

- Program magang di BRI cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan 

 

Prestasi : 

- Juara Harapan 1 Bola Basket Putri 3 on 3 UNTAR CUP, tahun 2004 

- Juara 2 Bola Basket Putri, Temu 7 Kolese di Magelang, tahun 2004  

- Juara 2 Bola Basket Putri, IBS CUP II tahun 2006 

- Juara 3 Volley Putri, POPAS tahun 2006 

- Juara 3 Bola Basket Putri, perlombaan antar dekenat Gereja Jakarta 

Selatan, tahun 2007 

- Juara 3 Bola Basket Putri, IBS CUP III tahun 2007 

- Juara 3 Bola Basket Putri, Pekan Olah Raga Dekenat Gereja Jakarta 

Selatan, tahun 2009 
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