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SARI 
 
Robertus Sola Asisi. 2007. Analisis Perbandingan Brand Equity Indomie 
dengan Mie Sedaap (studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri 
Semarang). Skripsi, Jurusan Manajemen, , Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Semarang. 86 Hal. 
 
Kata kunci : Brand Equity 
 

Sebuah brand dituntut memiliki ekuitas yang tinggi. Kemajuan teknologi 
memudahkan produk lebih mudah ditiru. Konsumen menghadapi terlalu banyak 
pilihan namun sayangnya informasi tentang kualitas produk dipasaran sangat 
minimum sekali. Brand yang kuat akan menjanjikan konsumen mendapatkan nilai 
lebih tinggi dan tentunya ini akan menjadi bahan perbandingan bagi konsumen 
dalam memilih brand tertentu. Secara teoritis, loyalitas merek merupakan ukuran 
inti dari brand equity karena merupakan ukuran keterkaitan seorang pelanggan 
dari sebuah brand (Simamora, 2001: 112). Namun kenyataannya bahwa meski 
Indomie maupun Mie Sedaap memiliki strategi yang hampir sama dalam 
meningkatkan brand equity-nya, ternyata indeks loyalitas Indomie (sebagai 
ukuran inti dari brand equity) tetap mengalami penurunan dibandingkan Mie 
Sedaap. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan antara brand 
equity Indomie dengan Mie Sedaap bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 
Tujuan dari peneliian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan antara brand 
equity Indomie dengan Mie Sedaap bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.  
 Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Indomie dengan konsumen Mie 
Sedaap di Universitas Negeri Semarang, sedangkan sampel dalam penelitian ini 
ditetapkan sebesar 384 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji t dengan independent sample test. Hasil penelitian setelah 
diadakan uji t dari masing-masing variabel ditemukan nilai signifikan sebesar 
0,002 berada di bawah level of significance yang digunakan (α =0,05) sehingga 
Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan antara brand equity Indomie dengan 
Mie Sedaap bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang diterima.  
 Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah ada perbedaan 
antara brand equity Indomie dengan Mie Sedaap bagi mahsiswa Universitas 
Negeri Semarang. Saran yang diberikan dalam penelitian ini Mie Sedaap bisa 
meningkatkan  elemen-elemen Brand equity-nya  melalui event marketing, seperti 
bazar atau membuka stand-stand gratis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Situasi pasar saat ini semakin kompetitif dengan persaingan yang 

semakin meningkat pula diantara para produsen. Menurut Hermawan 

Kartajaya (2004: 144), brand merupakan nilai utama pemasaran. Jika situasi 

persaingan meningkat, peran pemasaran akan makin meningkat pula dan pada 

saat yang sama peran brand akan semakin penting.  

Dengan demikian, brand saat ini tak hanya sekedar identitas suatu 

produk saja dan hanya sebagai pembeda dari produk pesaing, melainkan lebih 

dari itu, brand memiliki ikatan emosional istimewa yang tercipta antara 

konsumen dengan produsen. Pesaing bisa saja menawarkan produk yang 

mirip, tapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional yang sama. 

Pasar telah dibanjiri berbagai jenis barang yang diproduksi massal, 

akibatnya konsumen pun menghadapi terlalu banyak pilihan produk, namun 

sayangnya informasi  tentang kualitas-kualitas produk yang ada di pasaran 

sangat minimum sekali. Dalam kondisi seperti itu, produsen  harus punya 

keahlian untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kekuatan 

mereknya sebab pada saat brand equity sudah terbentuk, maka ia akan 

menjadi aset yang sangat berharga sekali bagi perusahaan. 

Simamora (2001: 66), dalam bukunya ”Remarketing for Business 

Recovery, Sebuah Pendekatan Riset” mengatakan brand equity adalah 

1 
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kekuatan merek atau kesaktian merek yang memberikan nilai kepada  

konsumen. Dengan brand equity, nilai total produk lebih tinggi dari nilai 

produk sebenarnya secara obyektif. Ini berarti, bila brand equity-nya tinggi, 

maka nilai tambah yang diperoleh konsumen dari produk tersebut akan 

semakin tinggi pula dibandingkan merek-merek produk lainnya.  

Karena hal itu, pada akhirnya brand akan mampu menjadi sumber daya 

saing yang bisa berlangsung lama dan bisa menjadi penghasil arus kas bagi 

perusahaan dalam jangka panjang (Janita, 2005: 18). Produk yang telah 

memiliki brand yang kuat akan sulit ditiru. Lain dari produk yang bisa dengan 

mudah ditiru oleh pesaing, sebuah brand yang kuat akan sulit ditiru karena 

persepsi konsumen atas nilai suatu brand tertentu itu tidak akan mudah 

diciptakan. Dengan brand equity yang kuat, konsumen memiliki persepsi akan 

mendapatkan nilai tambah dari suatu produk yang tak akan didapatkan dari 

produk-produk lainnya.  

Pola konsumsi masyarakat kini telah banyak dipengaruhi oleh 

perubahan gaya hidup. Makanan-makanan yang cepat saji atau instan kian 

digemari sebagai substitusi nasi. Salah satu dari makanan cepat saji itu adalah 

mie instan. Produk ini bahkan kian menjadi pilihan sebagai pengganti bahan 

makanan pokok. Pertimbangannya adalah kepraktisan, harga yang terjangkau, 

dan cukup mengenyangkan.  

Meningkatnya permintaan ini juga menimbulkan meningkatnya 

persaingan dikategori produk mie instan. Produk-produk mie instan yang ada 

dipasaran antara lain; dari grup Indofood ada Indomie, Sarimi dan Supermi; 

dari grup Wings Food ada Mie Sedaap; dari Grup ABC ada Mie ABC dan Mie 

President; dari PT. Delly Food SC ada Miduo dan Mie Gelas ,dll.  
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Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai universitas negeri 

ternyata memiliki peminat yang terus meningkat tiap tahunnya. Bahkan 

pernah tercatat memiliki peminat terbesar se-Indonesia untuk program studi 

tertentu. Sebagian besar mahasiswanya memilih tinggal di kost-kost. 

Kebanyakan dari mereka berasal dari luar Semarang, bahkan ada yang dari 

luar Jawa.  

Sebagai seorang anak kost, pendapatan utama berasal dari kiriman 

orangtua tiap bulannya. Rata-rata dari mereka belum mempunyai penghasilan 

tetap. Jadi disini, perilaku mengkonsumsi mie instan merupakan hal yang 

biasa, mengingat mie instan adalah produk yang harganya cukup terjangkau 

untuk anak-anak kost, praktis, dan cukup mengenyangkan sebagai pengganti 

nasi, akhirnya banyak mahasiswa yang mengkonsumsi mie instan.  

Berdasarkan survey pendahuluan peneliti tentang brand mie instan 

yang dikonsumsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, diperoleh data 

sebagai berikut :  

Tabel 1. Brand-brand Mie instan yang dikonsumsi mahasiswa Universitas 
Negeri Semarang. 

Brand Prosentase 

Indomie 53,33% 
Mie Sedaap 30% 
Supermie 13,33% 
Gaga Mie 3,34% 

       Sumber: data primer diolah tahun 2007 

Dari tabel 1 diatas terlihat Indomie memperoleh prosentase sebesar 

53,33%, Mie Sedaap sebesar 30%, Supermie memperoleh prosentase sebesar 

13,33%, dan Gaga Mie sebesar 3,34%. Dapat disimpulkan brand Indomie 

dengan Mie Sedaap merupakan dua brand mie instan yang diminati oleh 

sebagian besar mahasiswa Universitas Negeri Semarang.  
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Indomie sebagai market leader di kategori produk mie instan, telah 

memiliki brand equity yang kuat namun mengalami penurunan pangsa pasar 

semenjak munculnya merek-merek baru yang semakin menjamur di pasar mie 

instan, terutama sekali sejak munculnya Mie Sedaap dari Wings Food. 

Menurut data yang dikeluarkan majalah SWA (2004: 66), pangsa pasar 

Indomie di tahun 2002 masih sebesar 90%, namun sejak hadirnya Mie Sedaap 

di pasar mie instan pangsa pasar Indomie terus merosot. Di tahun 2006 pangsa 

pasar Indomie turun menjadi hanya sebesar 70% 

(http://www.kaltimpost.net). 

Baik Indomie maupun Mie Sedaap sama-sama gencar meng-iklan-kan 

produknya di televisi. Keduanya tak mau kalah dalam perang iklan agar 

produknya menjadi top of mind di benak konsumen dan menjadi produk yang 

paling dikenal dipasar mie instan. 

Kedua merek itu pun memakai  selebritis sebagai asosiasi mereknya. 

Mie Sedaap pernah menggunakan talent AFI sebagai asosiasi mereknya, lalu 

kini dengan Titi Kamal, salah satu artis papan atas di Indonesia. Indomie 

memakai ”Tiga Diva” yaitu, Ruth Sahanaya, Kris Dayanti, dan Titi DJ, 

sebagai asosiasi mereknya.  

Selain itu, Indomie juga meningkatkan perceived quality dimata 

konsumen dengan menambahkan ekstra bawang goreng pada mie instannya. 

Indomie tidak mau kalah dengan Mie Sedaap yang memberikan ekstra bawang 

goreng juga. Indomie dan Mie Sedaap selalu menjaga tingkat kertersediaan 
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produk ini, sehingga konsumen bisa dengan mudah mendapatkan produk ini 

ditingkat eceran. Bahkan, untuk mie instan Indomie, banyak warung atau gerai-

grerai tradisional yang khusus menjual produk ini dalam bentuk sudah matang 

atau siap makan. Harga kedua merek tersebut relatif sama di pasaran.  

Secara teoritis, brand loyalty merupakan ukuran inti dari brand equity 

karena merupakan ukuran keterkaitan seorang pelanggan dari sebuah brand 

(Simamora, 2001: 112). Namun kenyataannya bahwa meski Indomie maupun 

Mie Sedaap memiliki strategi yang relatif sama dalam meningkatkan brand 

equity-nya, ternyata indeks loyalitas brand Indomie (sebagai ukuran inti dari 

brand equity) tetap mengalami penurunan dibandingkan Mie Sedaap. 

Berdasarkan hasil survey majalah Swa dan lembaga riset 

pasar ”MARS” di tahun 2006 , ternyata indeks loyalitas brand Indomie 

mengalami penurunan. Di tahun 2005, Indomie memperoleh indeks loyalitas 

sebesar 80 dan Mie Sedaap sebesar 70,7. Namun ditahun 2006, indeks 

loyalitas brand Indomie turun menjadi 75,5 sedangkan Mie Sedaap tetap 

diangka 70,7 (http://www.kaltimpost.net).   

Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

perbandingan mengenai brand equity Indomie dan Mie Sedaap. Mengapa 

indeks loyalitas brand Indomie tidak mampu bertahan, padahal kedua merek 

tersebut telah menerapkan strategi-strategi yang relatif sama dalam 

memperkuat ekuitas mereknya di pasar mie instan. 

 

http://www.kaltimpost.net/
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Berdasarkan gambaran-gambaran diatas, maka judul yang dipilih 

penulis dalam penelitian ini adalah “Analisis Perbandingan Brand Equity 

Indomie dengan Mie Sedaap (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

yang akan dikaji pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Adakah perbedaan antara brand equity Indomie dengan Mie Sedaap bagi 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui adakah perbedaan antara brand equity Indomie dengan Mie 

Sedaap bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Manfaat  teoritis  

a. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan mengenai pentingnya peran brand equity bagi sebuah 

produk ditengah-tengah persaingan produk sejenis. 
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b. Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dan 

penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan 

keputusan dan penentuan strategi-strategi selanjutnya yang lebih efektif 

untuk memenangkan persaingan di pasar. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

1 Bagian awal skripsi 

Bagian awal skrisi terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar 

lampiran. 

2 Bagian pokok skripsi 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Meliputi : alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar 

pembahasan selanjutnya yaitu konsep pemasaran, pengertian brand, 

strategi merek, brand equity dan elemen-elemennya. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang lokasi dan obyek penelitian, populasi, 

sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode 
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analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN  

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

3 Bagian akhir skripsi 

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan teori  

2.1.1 Pemasaran  

 Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk 

yang mereka miliki dengan pihak lain (Kotler, 1997 : 13). Pemasaran 

merupakan kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran (Swasta, 

2000 : 5). Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial, baik pada individu 

dan kelompok yang berusaha memuaskan keinginan dan kebutuhan 

melalui proses pertukaran.  

Perusahaan yang sukses harus memikiran strategi-strategi 

pemasaran yang lebih baik dari pesaingnya untuk memuaskan konsumen 

sasarannya. Jadi, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan 

kosumen dan memperhitungkan pula strategi pesaing. Menurut Freddy 

Rangkuti yang dikutip dari Humdiana (2005: 43), dalam mengembangkan 

strategi pemasaran produsen harus menghadapi keputusan pemberian 

merek (branding). Pemberian merek merupakan masalah utama dalam 
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strategi produk. 

2.1.2 Brand  

1. Definisi brand (merek)  

Menurut para ahli, definisi brand (merek) adalah :  

a. Brand atau merek adalah janji penjual untuk menyampaikan 

kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada 

pembeli (Kotler, Armstrong, 1997: 283). 

b. Brand adalah ide, kata, desain grafis dan suara / bunyi yang 

mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang 

memproduksi produk dan jasa tersebut (Janita, 2005: 15).  

c. Stephen King dalam Paul Temporal, KC Lee (2002: 46) 

mengatakan bahwa produk adalah sesuatu yang dibuat didalam 

pabrik, merek adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen. Produk 

dapat ditiru pesaing, merek adalah unik. 

d. American Marketing Association mendefinisikan brand sebagai 

nama, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal 

tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 

jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing (Kotler, 2002: 460).  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan brand adalah identitas 

tambahan dari suatu produk yang tak hanya membedakannya dari 

produk pesaing; namun merupakan janji produsen atau kontrak 
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kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan menjamin 

konsistensi bahwa sebuah produk akan selalu dapat menyampaikan 

nilai yang diharapkan konsumen dari sebuah produk. 

 

Merek dapat memiliki enam level pengertian (Kotler, 2002: 460) :  

a. Atribut  : merek mengingatkan pada atibut-atribut tertentu 

b. Manfaat : atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional 

c. Nilai :  merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai 

produsen. 

d. Budaya : merek juga mewakili budaya tertentu.  

e. Kepribadian : merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.  

f. Pemakai : merek menunjukkan jenis konsumen yang 

membeli atau menggunakan merek tersebut.  

  

2. Keputusan nama merek 

Belakangan, hampir semua produk diberi merek. Bahkan 

produk yang sebelumnya tak bermerek kini sudah memakai merek. 

Menurut Simamora dalam bukunya “Remarketing for Business 

Recovery, Sebuah Pendekatan Riset”, selain memiliki nilai bila 

mereknya kuat, merek juga bermanfaat bagi pelanggan, perantara, 

produsen maupun public (Simamora, 2001; 62) :  

a. Bagi pembeli, manfaat merek adalah :  

 



 12

1) Menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu 

2) Membantu perhatian pembeli terhadap produk-produk baru 

yang bermanfaat bagi mereka 

b. Bagi penjual, manfaat merek adalah : 

1) Memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri 

masalah-masalah yang timbul 

2) Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri 

khas produk. 

3) Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia 

dan menguntungkan. 

4) Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

c. Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam hal :  

1) Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin 

dan lebih konsisten.  

2) Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat 

menyediakan informasi tentang produk dan dimana 

membelinya 

3) Meningkatnya innovasi-inovasi produk baru, karena produsen 

terdorong untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna 

mencegah peniruan oleh pesaing.  
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Menurut Paul Temporal dan KC Lee dalam bukunya “Hi-Tech 

Hi-Touch Branding” (2002: 44), alasan merek merupakan hal penting 

bagi konsumen adalah:  

a. Merek memberikan pilihan  

Manusia menyenangi pilihan dan merek memberi mereka 

kebebasan untuk memilih. Sejalan dengan semakin terbagi-baginya 

pasar, perusahaan melihat pentingnya memberi pilihan yang 

berbeda kepada segmen konsumen yang berbeda. Merek dapat 

memberikan pilihan, memungkinkan konsumen untuk 

membedakan berbagai macam tawaran perusahaan. Dalam keadaan 

seperti ini, manusia condong pada merek. Merek memberi kita 

pilihan, membuat proses pembuatan keputusan menjadi jauh lebih 

mudah.  

b. Merek memudahkan keputusan  

Merek membuat keputusan untuk membeli menjadi lebih mudah. 

Konsumen mungkin tidak tahu banyak mengenai suatu produk 

yang membuatnya tertarik, tetapi merek dapat membuatnya lebih 

mudah untuk memilih. Dengan makin meningkatnya kesamaan 

produk, merek memudahkan konsumen untuk memutusakan 

produk yang akan dibeli. Merek yang terkenal lebih menarik 

banyak perhatian dibanding yang tidak, umumnya karena merek 

tersebut dikenal dan bisa dipercaya. 

c. Merek memberikan jaminan berkualitas 
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Para konsumen akan memilih produk dan jasa yang berkualitas 

dimana pun dan kapan pun mereka mampu. Sekali mereka 

mencoba suatu merek, secara otomatis mereka akan menyamakan 

pengalaman ini dengan tingkat kualitas tertentu. Pengalaman yang 

menyenangkan akan menghasilkan ingatan yang baik terhadap 

merek tersebut. Oleh karena itu, konsumen akan condong terhadap 

merek yang mereka tahu akan memberikan standar kualitas yang 

tinggi. Pengalaman terhadap merek yang berbeda membantu 

konsumen untuk membedakan standar kualitas terhadap produk-

produk tersebut. 

d. Merek memberikan pencegahan resiko  

Sebagian besar konsumen menolak resiko. Mereka tidak akan 

membeli suatu produk, jika ragu terhadap hasilnya. Pengalaman 

terhadap suatu merek, jika positif, memberi keyakinan serta 

kenyamanan untuk membeli sekalipun mahal. Merek membangun 

keercayaan, dan merek yang besar benar-benar dapat dipercaya.  

e. Merek memberikan alat untuk mengekspresikan diri 

Merek menghasilkan kesempatan pada konsumen untuk 

mengekspresikan diri dalam berbagai cara. Merek dapat membantu 

konsumen untuk mengekspresikan, diantara kebutuhan sosial-

psikologi, yaitu:  

1) status sosial  

2) keberhasilan  
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3) aspirasi  

4) cinta dan persahabatan  

5) sifat  

Merek memungkinkan konsumen mengekspresikan diri, hal-hal 

yang merek pikirkan, hal-hal yang mereka beri nilai dan cintai, 

pola hidup mereka, dan mimpi-mimpi mereka. Merek ada dalam 

pikiran manusia, dan kadang kala dapat berbicara lebih dari kata-

kata.  

 

3. Strategi merek  

Menurut Kotler (2002: 471-475), perusahaan memiliki lima strategi 

merek: 

a. Perluasan lini (line extension) 

Perluasan lini terjadi jika perusahaan memperkenalkan unit produk 

tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek yang 

sama, biasanya dengan tampilan baru, seperti rasa, bentuk, warna 

baru, unsur tambahan, ukuran kemasan, dan lainnya.  

b. Perluasan merek (brand extension) 

Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menggunakan 

merek yang sudah ada untuk meluncurkan suatu produk dalam 

kategori baru. 

c. Multi merek (multi brand) 

Perusahaan sering memperkenalkan merek tambahan dalam kategori 
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produk yang sama. Ada berbagai motif untuk melakukan hal itu. 

Kadang–kadang perusahaan mencoba membentuk keistimewaan 

lain dan/atau daya tarik untuk motif membeli yang lain. 

d. Merek baru (new brand) 

Ketika perusahaan melucurkan produk dalam suatu kategori baru, 

perusahaan mungkin menemukan bahwa tidak satupun merek yang 

dimiliknya yang tepat untuk produk tersebut. Akhirnya perusahaan 

menggunakan merek baru untuk kategori produk baru. 

e. Merek bersama (cobrand) 

Dua atau lebih merek yang terkenal  dikombinasikan dalam satu 

tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan bahwa merek lain 

akan memperkuat preferensi merek atau minat membeli. Dalam hal 

produk yang dikemas bersama, tiap merek berharap dapat 

menjangkau konsumen baru dengan mengaitkannya dengan merek 

lain. 

 

2.1.3 Brand equity 

 Menurut Aaker (1997), brand equity adalah seperangkat aset dan 

liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, 

yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang 

atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan (Humdiana, 

2005: 43).  

Simamora berpendapat brand equity adalah kekuatan merek atau 
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kesaktian merek yang memberikan nilai kepada konsumen (Simamora, 

2001: 67). Brand Equity sangat berkaitan dengan seberapa banyak 

pelanggan suatu merek merasa puas dan merasa rugi bila berganti merek 

(brand switching), menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai 

teman, dan merasa terikat kepada merek itu (Kotler, 2002 : 461).  

Dengan demikian dapat disimpulkan brand equity adalah, kekuatan 

merek yang menjanjikan nilai yang diharapkan konsumen atas suatu 

produk sehingga akhirnya konsumen akan merasa mendapatkan kepuasan 

yang lebih bila dibanding produk-produk lainnya. 

 

Brand equity dapat memberikan nilai dan manfaat, baik bagi 

konsumen maupun bagi perusahaan (Simamora,2001: 69) : 

1. Nilai kepada konsumen :  

a. Aset brand equity membantu konsumen menafsirkan, memproses, 

dan menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai produk 

dan merek.  

b. Brand equity memberikan rasa percaya diri kepada konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian, baik karena pengalaman 

masa lalu dalam karakteristiknya. 

c. Persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan kepuasan 

konsumen dengan pengalaman menggunakannya. 

2. Nilai kepada perusahaan  
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a. Brand equity bisa menguatkan program memikat para konsumen 

baru atau merangkul kembali konsumen lama.  

 

b. Kesadaaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan asset-aset 

merek lainnya mampu menguatkan loyalitas merek, yaitu bisa 

memberikan alasan untuk membeli dan mempengaruhi kepuasan 

penggunaan.  

c. Brand equity biasanya akan memungkinkan margin yang lebih 

tinggi dengan memungkinkan harga optimum (premium pricing) 

dan mengurangi ketergantungan pada promosi. 

d. Brand equity memberikan landasan untuk pertumbuhan melalui 

perluasan merek.  

e. Brand equity bisa memberikan dorongan dalam saluran distribusi.  

f. Aset-aset brand equity memberikan keuntungan kompetitif yang 

seringkali menghadirkan rintangan nyata terhadap para kompetitor.  

 

Brand equity tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ditopang oleh 

elemen-elemen pembentuk brand equity (Simamora, 2001: 68) antara 

lain : 

1. Brand Awareness (kesadaran merek) 

2. Brand Asociation (asosiasi merek) 

3. Perceived Quality (persepsi kualitas) 

4. Brand Loyalty (loyalitas merek) 
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5. Other Proprietary Brand Assets (aset-aset merek lainnya).  

 

 

Konsep Brand Equity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Konsep Brand Equity 

Sumber: Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak (2001: 4) 
 

Brand Awareness  (Kesadaran Merek) 

Konsumen cenderung membeli merek yang sudah dikenal karena 

merasa aman dengan sesuatu yang sudah dikenal. Dengan kata lain, 

Brand Equity 
(nama, simbol) 

Brand Loyalty 

Brand Awareness

Perceived Quality

Brand Association 

Other Proprietary 
Brands assets 

Memberikan nilai kepada 
pelanggan dengan memperkuat 
 
• Interpretasi / proses 

informasi 
• Rasa percaya diri dalam 

pembelian 
• Pencapaian kepuasan dari 

pelanggan 

Memberikan nilai kepada 
perusahaan dengan memperkuat 
 
• Efisiensi dan efektivitas 

program pemasaran  
• Brand loyalty  
• Harga / laba 
• Perluasan merek  
• Peningkatan perdagangan 
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Top of 
Mind

 
Brand Recall 

 
Brand Recognition 

 
Brand Unware 

sebuah merek yang dikenal mempunyai kemungkinan bisa diandalkan, 

kemantapan dalam bisnis, dan kualitas yang dipertanggungjawabkan.  

 

Menurut Aaker (1997) dalam Humdiana (2005: 45), kesadaran 

merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. Menurut Simamora (2001: 74), peran brand awareness 

tergantung pada sejauh mana kadar kesadaran yag dicapai suatu merek. 

Piramida Brand Awareness 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Piramida Brand Awareness 

Sumber: Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak (2001: 55) 
 

Tingkatan brand awareness secara berurutan adalah sebagai 

berikut (Simamora, 2001: 74) :  
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1. Unware of brand (tidak menyadari merek) 

Kategori ini termasuk merek yang tetap tidak dikenal walaupun sudah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall) 

2. Brand Recognition (pengenalan merek) 

Kategori ini meliputi merek produk yang dikenal konsumen setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall) 

3. Brand Recall (pengingatan kembali merek)  

Kategori ini meliputi merek dalam kategori suatu produk yang diingat 

konsumen tanpa harus dilakukan pengingatan kembali, diistilahkan 

dengan pengingatan kembali tanpa bantuan (unaided recall) 

4. Top of Mind (puncak pikiran) 

Kategori ini meliputi merek produk yang pertama kali muncul dibenak 

konsumen pada umumnya.  

 

Kesadaran merek menciptakan nilai-nilai yaitu (Simamora, 2001: 

75) : 

1. Jangkar tempat tautan berbagai asosiasi. 

Suatu produk atau layanan baru sudah pasti diarahkan untuk 

mendapatkan pengenalan. Jarang sekali suatu keputusan pembelian 

terjadi tanpa pengenalan. Pengetahuan mengenai berbagai bagian dan 

manfaat dari produk baru sangat sulit tanpa terlebih dahulu 

mendapatkan pengakuan. Pengakuan merek merupakan langkah dasar 

pertama dalam tugas komunikasi. Sebuah merek biasanya 
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dikomunikasikan dengan atribut-atribut asosiasinya. Dengan tingkat 

pengenalan yang mapan, tugas selanjutnya tinggal mencantelkan suatu 

asosiasi baru, seperti atribut produk.  

2. Keakraban/ rasa suka 

Pengakuan merek memberikan suatu kesan akrab, dan 

konsumen menyukai sesuatu yang akrab. Terdapat hubungan yang 

positif antara jumlah penampakan dan rasa suka, baik penampakan 

dalam bentuk abstraksi gambar, nama, musik, dan lain-lain. 

Pengulangan penampakan bisa mempengaruhi rasa suka bahkan jika 

tingkat pengenalan tidak terpengaruh. 

3. Tanda mengenai substansi/komitmen 

Kesadaran merek bisa menjadi suatu signal dari kehadiran, 

komitmen, dan substansi dari sebuah merek produk. Jika sebuah merek 

dikenali, pasti ada sebabnya, seperti : perusahaan telah mengiklankan 

secara luas, perusahaan telah menggeluti bisnis tersebut dalam waktu 

lama, perusahaan mempunyai jangkauan distribusi yang luas, dan 

merek tersebut berhasil.  

4. Mempertimbangkan merek. 

Langkah awal dalam proses pembelian biasanya adalah 

menyeleksi sekumpulan merek untuk dipertimbangkan. Oleh karena 

itu, pengingatan kembali merek (brand recall) menjadi penting. Pada 

umumnya, jika sebuah merek tidak mencapai pengingatan kembali 

maka merek tersebut tidak akan termasuk dalam proses pertimbangan 
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pembelian. Tetapi konsumen biasanya juga akan mengingat merek-

merek yang sangat mereka tidak sukai.  

Dalam meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan 

maupun pengingatan kembali, melibatkan dua tugas, yaitu, 

mendapatkan identitas merek dan mengaitkannya pada suatu kelas 

produk tertentu. Suatu pesan kesadaran merek hendaknya memberi 

suatu alasan untuk diperhatikan dan dikenang atau menjadi berbeda 

dan istimewa. Hal ini ditempuh dengan, melibatkan slogan atau jingle, 

menjadi sponsor kegiatan, dan perluasan merek.  

 

Brand Asociation (asosiasi merek) 

Nilai yang mendasari merek seringkali didasarkan pada asosiasi-

asosiasi spesifik yang berkaitan dengannya. Menurut David 

A.Aaker(1997), asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan  

ingatan mengenai sebuah merek (Humdiana, 2005: 47). Asosiasi itu tidak 

hanya eksis namun juga mempunyai suatu tingkatan kekuatan. Kaitan pada 

merek akan lebih kuat jika dilandasi pada pengalaman untuk 

mengkomunikasikannya. Juga akan lebih kuat apabila kaitan itu didukung 

dengan suatu jaringan dari kaitan-kaitan lain. Sebuah merek adalah 

seperangkat asosiasi, biasanya terangkai dalam bentuk yang bermakna.  

Asosiasi dan pencitraan, keduanya mewakili berbagai persepsi 

yang dapat mencerminkan realita obyektif. Suatu merek yang telah mapan 

akan mempunyai posisi yang menonjol dalam suatu kompetisi karena 
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didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat. Suatu brand positioning 

mencerminkan bagaimana orang memandang suatu merek. Positioning 

dan positioning strategy dapat juga digunakan untuk merefleksikan 

bagaimana sebuah perusahaan sedang berusaha dipersepsikan.  

Nilai mendasar sebuah merek seringkali merupakan sekumpulan 

asosiasinya dengan kata lain merupakan makna merek tersebut bagi 

khalayak. Asosiasi-asosiasi menjadi pijakan dalam keputusan-keputusan 

pembelian dan loyalitas merek. Menurut Simamora (2001: 82), asosiasi 

merek yang menciptakan nilai bagi perusahaan dan para pelanggannya 

juga dapat digunakan untuk :  

1. Membantu memproses / menyusun informasi 

Asosiasi-asosiasi dapat membantu mengikhtisarkan 

sekumpulan fakta dan spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan 

diakses para pelanggan. Sebuah asosiasi bisa menciptakan informasi 

padat bagi pelanggan dan bisa mempengaruhi pengingatan kembali 

atas informasi tersebut, terutama saat mengambil keputusan. Asosiasi 

juga bisa mempengaruhi interpretasi mengenai fakta-fakta. 

2. Membedakan / memposisikan merek  

Suatu asosiasi bisa memberikan landasan yang penting bagi 

usaha untuk membedakan dan memisahkan suatu merek dengan merek 

yang lain. Asosiasi-asosiasi pembeda bisa menjadi keuntungan 

kompetitif yang penting. Jika sebuah merek sudah dalam kondisi yang 

mapan (dalam kaitannya dengan para kompetitor) untuk suatu atribut 
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utama dalam kelas produk tertetu atau untuk suatu aplikasi tertentu, 

para kompetitor akan kesulitan untuk menyerang.  

3. Membangkitakan alasan untuk membeli  

Banyak asosiasi merek, membutuhkan berbagai atribut produk 

atau manfaat pelanggan (customer benefits) yang bisa menyodorkan 

suatu alasan spesifik untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. 

Asosiasi-asosiasi ini merupakan landasan dari keputusan pembelian 

dan loyalitas merek. Beberapa asosiasi juga mempengaruhi keputusan 

pembelian dengan cara memberikan kredibilitas dan rasa percaya diri 

atas merek tersebut.  

4. Menciptakan sikap / perasaan positif 

Beberapa asosiasi mampu merangasang suatu perasaan positif 

yang akhirnya merembet ke merek yang bersangkutan. Beberapa 

asosiasi mampu menciptakan perasaan positif selama pengalaman 

menggunakan dan mengubah pengalaman tersebut menjadi sesuatu 

yang lain daripada yang lain.  

5. Memberikan landasan bagi perluasan  

Suatu asosiasi bisa menghasilkan suatu landasan bagi suatu 

perusahaan dengan menciptakan rasa kesesuaian (sense of fit) antara 

merek dan sebuah produk baru atau dengan menghadirkan alasan 

untuk membeli produk perluasan tersebut. 
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Aaker (1997) dalam Humdiana (2005: 48) mengemukakan adanya 

11 tipe asosiasi, yaitu :  

 

1. Atribut produk 

Atribut produk yang paling banyak digunakan dalam strategi 

positioning adalah mengasosiasikan suatu obyek dengan salah satu 

atau beberapa atribut atau karakteristik produk yang bermakna dan 

saling mendukung, sehingga asosiasi bisa secara langsung 

diterjemahkan dalam alasan untuk pembelian suatu produk. 

2. Atribut tak berwujud  

Penggunaan atribut tak berwujud, seperti kualitas keseluruhan, 

kepemimpinan, teknologi, inovasi, atau kesehatan ada kalanya bisa 

lebih bertahan. Tetapi pengembangan asosiasi ini bisa berbahaya dan 

memungkinkan mendapatkan suatu tingkat asosiasi produk yang 

berada diluar kontrol perusahaan.  

3. Manfaat bagi pelanggan  

Biasanya terdapat hubungan antara atribut produk dan manfaat 

bagi pelanggan. Terdapat dua manfaat bagi pelanggan, yaitu (a) 

manfaat rasional, adalah manfaat yang berkaitan erat dengan suatu 

atribut dan bisa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan 

yang rasional; (b) manfaat pskologis seringkali merupakan 

konsekuensi ekstrim dalam pembentukan sikap adalah manfaat yang 
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berkaitan dengan perasaan yang timbul ketika membeli atau 

menggunakan merek tersebut.  

 

 

4. Harga relatif  

Pada umumnya merek hanya perlu berada di satu harga tertentu 

agar dapat memposisikan diri dengan jelas dan berjauhan dengan 

merek-merek lain pada tingkat harga yang sama. Untuk menjadi 

bagian dari segmen utama (premium sement), sebuah merek harus 

menawarkan suatu aspek yang dipercaya unggul dalam kualitas, atau 

sungguh-sungguh dapat memberikan jaminan harga optimum.  

5. Penggunaan / Aplikasi  

Produk dapat mempunyai beberapa strategi positioning, 

walaupun hal ini mengundang sejumlah kesulitan. Suatu strategi 

positioning lewat penggunaan (positioning by use strategy) mewakili 

posisi kedua atau ketiga untuk merek tersebut, suatu posisi yang 

dengan sengaja berusaha meluaskan pasar atas merek tersebut.  

6. Pengguna / Pelanggan  

Strategi posisioning pengguna (user positioning strategy), yaitu 

mengasosiasikan sebuah merek dengan sebuah tipe pengguna atau 

pelanggan, sangat efektif karena bisa memadukan antara strategi 

posisioning dengan strategi segmentasi. Mengidentifikasikan sebuah 

merek dengan segmen yang ditargetkan seringkali menjadi cara yang 
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tepat untuk memikat segmen tersebut. Problem dari asosiasi yang kuat 

terutama asosiasi penggunaan dapat membatasi kesanggupan sebuah 

merek untuk memperluas pasarnya.  

 

7. Orang terkenal / biasa  

Mengaitkan seseorang yang terkenal dengan sebuah merek bisa 

mentransferkan asosiasi-asosiasi ini ke merek tersebut. Salah satu 

karakteristik penting bagi sebuah merek untuk bisa dikembangkan 

adalah kompetensi teknologi, kesanggupan mendesain, dan proses 

manufaktur sebuah produk. Dengan mengaitkan antara merek produk 

dan orang terkenal yang sesuai dengan produk tersebut akan 

memudahkan merek tersebut mendapat kepercayaan dari pelanggan.  

8. Gaya hidup/kepribadian  

Sebuah merek bisa diilhami oleh para pelanggan dengan aneka 

kepribadian dan karakteristik gaya hidup yang hampir sama.  

9. Kelas produk  

Beberapa produk perlu membuat keputusan positioning yang 

menentukan dan melibatkan asosiasi-asosiasi kelas produk. 

10. Kompetitor 

Kompetitor bisa menjadi aspek dominan dalam strategi 

positioning, karena (a) kompetitor mungkin mempunyai suatu 

pencitraan yang jelas, sangat mengkristal, dan telah dikembangkan 

selama bertahun-tahun sehingga dapat digunakan sebagai jembatan 
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untuk membantu mengkomunikasikan pencitraan dalam bentuk lain 

berdasarkan acuan tersebut; (b) terkadang tidak penting seberapa 

baagus pelanggan beranggapan atau berpikir tentang anda, yang lebih 

penting adalah mereka percaya bahwa anda lebih baik atau sama 

bagusnya dengan seorang kompetitor tertentu. Positioning dengan 

mengaitkan para kompetitor bisa mejadi cara jitu untuk menciptakan 

suatu posisi yang terkait pada karakteristik produk tertentu, terutama 

harga dan kualitas (price quality). Produk-produk yang sulit dievaluasi 

cenderung menggunakan kompetitor yang sudah mapan untuk 

membantu menjalankan tugas positioning. Positioning dengan 

mengaitkan kompetitor bisa dilakukan melalui iklan komparatif, 

dimana kompetitor dengan eksplisit disebutkan dan dibandingkan 

berkenaan dengan suatu karakteristik produk atau lebih.  

11. Negara/wilayah geografis 

Sebuah negara bisa menjadi simbol yang kuat, asalkan negara 

itu mempunyai hubungan yang erat dengan produk, bahan, dan 

kemampuan. Asosiasi negara bisa menjadi kompleks dan penting 

apabila negara berusaha mengembangkan strategi global.  

 

Perceived Quality (persepsi kualitas) 

Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau layanan ditinjau dari fungsinya secara 

relatif dengan produk-produk lain (Simamora, 2001: 78). Perceived quality 
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berbeda dengan konsep-konsep lain tentang kualitas seperti :  

1. Kualitas aktual atau obyektif (actual or objective quality) : 

kemampuan produk atau layanan memberikan fungsi yang dijanjikan.  

2. Kualitas produk (product-based quality): sifat dan kuantitas 

kandungan, fitur, dan layanan tambahan.  

3. Kualitas manufaktur (manufacturing quality): kesesuaian dengan 

spesifikasi, hasil akhir yang tanpa cacat (zero defect)  

Kalau sebuah produk memiliki perceived quality tinggi, banyak 

manfaat yang bisa diperoleh. Diungkapkan oleh Aaker (1991) bahwa 

umumnya perusahaan yang memiliki perceived quality yang tinggi 

memiliki return of investment (ROI) yang tinggi pula. Tanpa meneliti ROI 

pun, sebenarnya banyak manfaat yang diberikan perceived quality 

(Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak, 2001: 101) yaitu : 

1. Alasan membeli. 

Perceived quality merupakan alasan kenapa sebuah merek 

dipertimbangkan dan dibeli. 

2. Diferensiasi dan pemosisian produk 

Konsumen ingin memilih aspek tertentu sebagai keunikan dan 

kelebihan produk. Aspek yang memiliki perceived quality tinggi yang 

akan dipilih konsumen.  

3. Harga optimum  

Sebuah merek yang memiliki perceived quality tinggi memiliki alasan 

untuk menetapkan harga tinggi bagi produknya.  
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4. Minat saluran distribusi 

Perceived quality juga mempunyai arti penting bagi para pengecer, 

distributor, dan berbagai pos saluran distribusi lainnya. Distributor 

lebih mudah menerima produk yang oleh konsumen dianggap 

berkualitas tinggi. 

5. Perluasan Merek (brand extension) 

Sebuah merek yang memiliki perceived quality dapat digunakan 

sebagai merek produk lain yang berbeda.  

 

Langkah pertama dalam meningkatkan perceived quality adalah 

memampukan diri untuk memberikan kualitas tinggi. Meyakinkan para 

pelanggan bahwa kualitas suatu merek tinggi padahal sebenarnya tidak, 

sia-sia belaka jadinya. Jika pengalaman dalam penggunaan tidak sejalan 

dengan kualitas, maka persepsi sulit dilakukan. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam memberikan kualitas tinggi (Darmadi.D, Sugiarto, 

Tony Sitinjak, 2001: 4) yaitu:  

1. Komitmen terhadap kualitas  

Sulit mempertahankan kualitas dari waktu ke waktu. Jika manajemen 

puncak tidak memilki komitmen, mustahil perceived quality yang 

tinggi diperoleh.  

2. Budaya kualitas  

Komitmen kualitas direfleksikan dalam budaya perusahaan, norma 

perilakunya, simbolnya, nilai-nilainya.  

3. Masukan pelanggan  
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Pelangganlah yang pada akhirnya mendefinisikan kualitas. Para 

manajer sering keliru dalam memperkirakan apa yang dianggap 

penting oleh para pelanggan.  

 

4. Pengukuran/sasaran/standar  

Perusahaan perlu memiliki standar kualitas yang tidak basa-basi. 

Standar itu dijadikan sasaran yang terukur. Jika sasaran terlalu luas, 

sulit untuk mewujudkannya.  

5. Mengizinkan karyawan berinisiatif 

Para karyawan memiliki pengalaman pendekatan efetif dalam 

meningkatkan kualitas. Para karyawan tidak hanya peka terhadap 

masalah-masalah, akan tetapi juga terlibat langsung dalam mencari 

pemecahannya.  

6. Harapan-harapan pelanggan 

Harapan pelanggan dapat djadikan sebagai acuan dalam menciptakan 

produk. Namun kalau harapan pelanggan terlalu tinggi, kualitas produk 

yang baik pun bisa jadi rendah. Oleh karena itu, atau mungkin, harapan 

pelanggan perlu diturunkan, minimal tidak dipancing.  

 

Brand Loyalty (loyalitas merek) 

Loyalitas merek merupakan ukuran inti dari brand equity. Menurut 

Aaker (1997), loyalitas merek merupakan satu ukuran keterkaitan 

seseorang pelanggan pada sebuah merek. Lima tingkatan loyaslitas merek, 

yaitu (Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak (2001: 4) :  
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1. Switcher/price buyer merupakan tingkatan loyalitas yang paling dasar. 

Pembeli tidak loyal sama sekali terhadap suatu merek. Bagi pembeli 

tersebut, merek apapun dianggap memadai. Dalam hal ini merek 

memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. Apapun 

yang diobral atau menawarkan kenyamanan akan lebih disukai.  

2. Habitual buyer adalah pembeli yang puas dengan produk, atau 

setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan, dan membeli merek 

produk tertentu karena kebiasaan. Untuk pembeli seperti ini, tidak 

terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup untuk menstimulasi suatu 

peralihan merek terutama jika peralihan tersebut membutuhkan usaha, 

karena tidak ada alasan bagi mereka untuk memperhitungkan berbagai 

alternatif.  

3. Satisfied buyer adalah orang-orang yang puas, namun mereka memikul 

biaya peralihan (switching cost), yaitu biaya dalam waktu, uang, atau 

resiko kinerja sehubungan dengan tindakan beralih merek. Mungkin 

mereka melakukan investasi dalam mempelajari suatu sistem yang 

berkaitan dengan suatu merek. Untuk menarik minat para pembeli 

yang termasuk dalam golongan ini, para kompetitor perlu mengawasi 

biaya peralihan dengan menawarkan bujukan untuk beralih atau 

dengan tawaran suatu manfaat yang cukup besar sebagai kompensasi.  

4. Liking the brand adalah pembeli yang sungguh-sungguh menyukai 

merek-merek tersebut. Preferensi mereka mungkin dilandasi pada 

suatu asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam 
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menggunakan produk, atau perceived quality yang tinggi. Dan mereka 

menganggap merek sebagai sahabat. 

5. Committed buyer adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai 

suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna dari 

suatu merek. Merek tersebut sangat penting bagi mereka, baik dari segi 

fungsi maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa mereka 

sebenarnya. Rasa percaya mereka mendorong mereka 

merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain.  

 
Loyalitas merek dan para pelanggan yang ada mewakili suatu 

strategic asset yang jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar, 

mempunyai potensi untuk memberikan nilai seperti (Simamora, 2001: 

85) :  

1. Mengurangi biaya pemasaran  

Suatu basis pelanggan yang mempunyai loyalitas merek bisa 

mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya untuk 

mempertahankan pelanggan lama lebih murah dibandingkan dengan 

berusaha mendapatkan pelanggan baru. Calon pelanggan baru biasanya 

kurang termotivasi untuk beralih dari merek yang sedang mereka 

gunakan. Mereka juga tidak berusaha memikirkan alternatif-alternatif 

merek. Bahkan ketika alternatif-alteratif itu diperlihatkan, mereka 

cenderung memiliki satu alasan yang kuat untuk mengambil resiko 

membeli atau menggunakan merek lain. Pelanggan yang sudah ada 

relatif lebih mudah dipertahankan apabila mereka merasakan suatu 
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ketidakpuasan. Sesuatu yang familiar adalah nyaman dan meyakinan. 

Semakin tinggi loyalitas, semakin mudah menjaga pelanggan tetap 

puas. Loyalitas dan sekelompok konsumen merupakan rintangan besar 

bagi para kompetitor, karena untuk menang, pelanggan yang sudah 

loyal diperlukan sumber daya yang besar agar dapat membujuk para 

pelanggan beralih merek.  

2. Meningkatkan perdagangan  

Loyalitas yang lebih besar memberikan dorongan perdagangan 

yang lebih besar karena para pelanggan mengharapkan merek tersebut 

selalu tersedia. Loyalitas merek juga dapat mendominasi keputusan 

pemilihan pertokoan dan meyakinkan pihak pertokoan untuk 

memajang produk di raknya karena para pelanggan akan 

mencantumkan merek tersebut didalam daftar belanja mereka. 

Peningkatan perdagangan menjadi penting apabila akan 

memperkenalkan ukuran baru, jenis baru, variasi atau perluasan merek. 

3. Memikat para pelanggan baru  

Suatu basis pelanggan yang puas dan suka pada suatu merek 

tertentu dapat menimbulkan keyakinan bagi calon pelanggan 

khususnya jika pembelian tersebut agak mengandung resiko. 

Kelompok pelanggan yang relatif puas akan memberikan suatu citra 

bahwa merek tersebut merupakan produk yang diterima luas, berhasil, 

beredar di pasaran, dan sanggup memberikan dukungan pelayanan 

yang luas dan peningkatan mutu produk. Kesadaran merek juga dapat 
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dibangkitkan dari kelompok pelanggan. Teman dan kolega para 

pengguna akan menjadi sadar akan produk tersebut hanya dengan 

menyaksikannya. Melihat sebuah produk digunakan oleh seorang 

teman akan membangkitkan semacam kenangan yang berkaitan 

dengan konteks penggunaan dan pengguna yang sulit dijangkau oleh 

iklan manapun. Pengingatan kembali merek pada akhirnya akan 

menjadi kuat. Dalam memilih target pasar salah satu pertimbangannya 

adalah potensi mereka untuk menciptakan visibilitas dan kesadaran 

terhadap merek tersebut. Jadi, loyalitas merek dapat memikat 

pelanggan baru dengan dua cara : menciptakan kesadaran merek dan 

meyakinkan kembali. 

4. Memberi waktu untuk menanggapi ancaman-ancaman persaingan 

Loyalias merek memberikan waktu pada sebuah perusahaan 

untuk merespons gerakan-gerakan kompetitif. Jika salah satu 

kompetitor mengembangkan produk yang unggul, seorang pengikut 

loyal akan memberi waktu pada perusahaan kepercayaannya untuk 

memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau 

menetralisasikannya. Pelanggan yang puas dan loyal tidak akan 

mencari produk baru, dan karenanya tidak akan mengetahui 

perkembangan produk. Dengan tingkatan loyalitas merek yang tinggi, 

sebuah perusahaan bisa dengan lancar menjalankan strategi susulan 

yang kurang riskan.  
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2.2 Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

2.2.1 Kerangka Berpikir 

Sebuah brand dituntut memiliki ekuitas yang tinggi. Pasalnya, 

kemajuan teknologi dewasa ini, memudahkan sebuah produk akan lebih 

mudah ditiru. Konsumen menghadapi terlalu banyak pilihan produk 

namun sayangnya informasi tentang kualitas-kualitas produk yang ada 

dipasaran sangat minimum sekali. 

 Brand yang kuat akan menjanjikan konsumen mendapatkan 

nilai yang lebih tinggi dibanding produk-produk lainnya. Ini akan 

menjadi bahan perbandingan bagi konsumen dalam memilih merek-

merek tertentu. Brand yang  memberikan nilai lebih tinggilah yang akan  

selalu menjadi pilihan konsumen. Dalam membandingkan brand mana 

yang akan dipilih, konsumen akan mempertimbangkan beberapa elemen 

berikut yaitu :  

Pertama brand awareness (kesadaran merek), konsumen lebih 

cenderung memilih merek yang sudah dikenalnya karena mereka 

merasa aman menggunakan merek yang lebih dikenalnya. Dengan 

makin meningkatnya kesamaan produk, merek memudahkan konsumen 

untuk memutuskan produk yang akan dibeli. Merek yang terkenal lebih 

menarik banyak perhatian dibanding yang tidak, umumnya karena 

merek tersebut dikenal dan bisa dipercaya. 
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Kedua Brand Asociation (asosiasi merek), Asosiasi merek 

menginterpretasikan nilai yang dijanjikan oleh suatu brand. Asosiasi 

merek yang kuat memberi citra yang kuat pula terhadap suatu brand. 

Brand yang selalu konsisten tehadap nilai yang dijanjikan akan 

memiliki citra yang positif di mata konsumen. Pada akhirnya brand 

tesebutlah yang akan dipilih oleh konsumen. 

Ketiga Perceived Quality (persepsi kualitas), persepsi kualitas 

tiap-tiap konsumen terhadap merek suatu produk akan berbeda-beda. 

Pengalaman selama menggunakan suatu brand akan memberikan 

persepsi yang berbeda-beda. Konsumen akan lebih condong terhadap 

merek yang mereka tahu akan memberikan standar kualitas yang tinggi.  

Keempat Brand Loyalty (loyalitas merek), konsumen akan 

membandingkan nilai yang ditawarkan suatu merek produk tertentu, dan  

apabila telah merasakan kepuasan atas nilai yang diberikan, konsumen 

akan memilih untuk loyal terhadap merek tersebut 

Keempat elemen brand equity diatas dinamakan elemen-elemen 

utama dari brand equity. Elemen brand equity yang kelima yaitu other 

proprietary brand assets akan secara langsung dipengaruhi oleh kualitas 

dari empat elemen utama tersebut. Konsumen tidak perlu 

membandingkan elemen brand equity yang kelima, other proprietary 

brand assets 

 

 

 



 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brand Awareness 
2. Brand Association 
3. Perceived Quality 

4. Brand Loyalty 

1. Brand Awareness 
2. Brand Association 
3. Perceived Quality 

4. Brand Loyalty 

Brand Equity Mie 
Sedaap 

Brand Equity 
Indomie 

Dibandingkan

Ada perbedaan / tidak ada 
perbedaan 
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2.2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data 

(Sugiyono,1999: 51) 

Dalam penelitian ini yang menjadi hipotesis adalah:  

Ada perbedaan antara brand equity Indomie dengan Mie Sedaap 

bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan objek penelitian  

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Universitas Negeri 

Semarang, alasan dalam pemilihan lokasi ini karena (1) sebagian besar 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang merupakan anak kost yang sebagian 

besar belum mempunyai pendapatan tetap, mereka masih mendapat kiriman 

uang dari orangtua tiap bulannya. Jadi perilaku mengkonsumsi mie instan 

sudah menjadi kebiasaan mahasiswa. Pertimbangannya adalah kepraktisan, 

harga yang terjangkau bagi anak kost, dan cukup mengenyangkan sebagai 

pengganti nasi., (2) Universitas Negeri Semarang adalah tempat studi peneliti. 

Peneliti telah mengenal karakteristiknya sehingga diharapkan memperoleh 

hasil penelitian yang berkualitas (3) adanya faktor- faktor lain seperti 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dari peneliti. 

 

3.2 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2000:115) 

sedangkan menurut Azwar (2001:77), populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa 

 



 41

Universitas Negeri Semarang yang mengkonsumsi mie instan merek Indomie 

dan Mie Sedaap. Oleh karena itu, populasi ini merupakan populasi yang tak 

terbatas karena tidak dapat diketahui secara pasti jumlah sebenarnya dari 

mahasiswa yang mengkonsumsi mie instan Indomie dan mahasiswa yang 

mengkonsumsi mie instan Mie Sedaap. 

 

3.3 Sampel dan Teknik Sampling 

Penelitian ini adalah penelitian sampel, sebab dalam penelitian hanya 

meneliti sebagian dari jumlah populasi. Sampel merupakan bagian atau jumlah 

cuplikan tertentu yang diambil dari satu populasi dan diteliti secara rinci dan 

informasi yang diperoleh diterapkan pada keseluruhan populasi (Santoso dan 

Tjiptono, 2001: 80). Husein Umar (2003: 123) menyebutkan formulasi 

mencari sampel unuk populasi yang tak terbatas atau tak diketahui secara pasti 

jumlahnya adalah  

2

2
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= eZpqn α  

dengan  q =  1- p 

Untuk p dan q tidak diketahui, menggunakan bilangan 0,25 yaitu 

perkalian antara 0,5 X 0,5 (p dan q ditetapkan sebesar 0,5) 

p : Penafsiran populasi 

Z : Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

α : Taraf signifikansi  

e  : Maximum error 
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maka, 
2

2
05,0 05,025,0 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= Zn  

( )205,096,125,0=n  

16,384=n  

384=n  

Ukuran sampel dalam penelitian ini ditetapkan peneliti sebesar 384 

responden.  Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, metode 

ini merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit 

yang paling mudah dijumpai atau diakses bila dipandang orang tersebut cocok 

sebagai sumber data (Santoso dan Tjiptono, 2001: 90). 

 

3.4 Variabel Penelitian  

Untuk mencapai tujuan maka digunakan variabel-variabel penelitian. 

Dari permasalahan yang ada maka dapat ditentukan variabel-variabel yang 

dapat digunakan utuk mencari jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. 

Variabel penelitian yang dimaksud disini adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

1999: 32). Dalam penelitian ini yang menjadi variabelnya adalah :  

1. Variabel X1 
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Dalam penelitian ini variabel X1 adalah brand equity Indomie. Konsumen 

yang mendapatkan nilai lebih dari brand equity Indomie akan menjadi 

konsumen loyal dan konsumen yang tidak mendapatkan nilai lebih dari 

brand equity Indomie akan memilih merek yang lain. Indikatornya :  

a. Brand awareness  

b. Brand Association  

c. Perceived Quality  

d. Brand Loyalty 

2. Variabel X2 

Dalam penelitian ini variabel X2 adalah brand equity Mie Sedaap. 

Konsumen yang mendapatkan nilai lebih dari brand equity Mie Sedaap 

akan menjadi konsumen loyal dan konsumen yang tidak mendapatkan 

nilai lebih dari brand equity Mie Sedaap akan memilih merek yang lain. 

Indikatornya :  

a. Brand awareness  

b. Brand Association  

c. Perceived Quality  

d. Brand Loyalty  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai 

dengan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode dokumentasi  
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Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data dari buku-buku referensi 

dan jurnal serta majalah dan tabloid yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Metode kuesioner  

Dalam penelitian ini metode kuesioner digunakan untuk memperoleh 

informasi dari pelanggan melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

mengungkap tentang brand equity Indomie dan brand equity Mie Sedaap. 

Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup, dimana responden 

tidak diberi kesempatan menjawab dengan kata-kata sendiri. Untuk 

memperoleh nilai (skor) masing-masing variabel, pertanyaan-pertanyaan 

dalam kuesioner berdasarkan pada Skala Likert (skala 1 sampai 5), dengan 

ketentuan penilaian masing-masing alternatif jawaban sebagai berikut :  

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

b. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 

c. Jawaban Netral (N) diberi skor 3 

d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1  

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 1997: 132). Uji 
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signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel 

yang diuji coba. Pada penampilan output SPSS pada Cronbach Alpha 

dikolom corelated item-total corelation, jika r hitung lebih besar dari r 

tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid atau 

layak digunakan dalam pengambilan data. Pengukuran validitas instrumen 

penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden. Hasil perhitungan validitas 

dapat dilihat dalam tabel berikut :  

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen 

No Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,445 0,361 Valid  

2 0,637 0,361 Valid 

3 0,446 0,361 Valid 

4 0,741 0,361 Valid 

5 0,714 0,361 Valid 

6 0,599 0,361 Valid 

7 0,655 0,361 Valid 

8 0,621 0,361 Valid 

9 0,459 0,361 Valid 

10 0,623 0,361 Valid 

11 0,608 0,361 Valid 

12 0,552 0,361 Valid 

13 0,454 0,361 Valid 

14 0,837 0,361 Valid 

15 0,658 0,361 Valid 

16 0,637 0,361 Valid 

17 0,646 0,361 Valid 

18 0,463 0,361 Valid 
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19 0,421 0,361 Valid 

20 0,591 0,361 Valid 

21 0,513 0,361 Valid 

22 0,565 0,361 Valid 

23 0,560 0,361 Valid 

24 0,407 0,361 Valid 

Sumber : Hasil Survey Pendahuluan (lampiran) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r 

hitung > r tabel untuk n = 30 dan taraf signifikan 5%. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. 

 

2. Reliabilitas  

Adalah suatu ukuran yang menunjukkan derajat dipercayanya suatu 

instrumen. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila menghasilkan data 

yang cukup dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data. Menurut 

Ghozali (2005: 42) untuk memudahkan mencari reliabilitas dapat 

menggunakan rumus Alpha. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Crobach Alpha (a). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakn reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

pengukuran reliabilitas instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen 

terhadap 30 responden. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas dalam 

SPSS, diketahui nilai Cronbach Alpha sebesar 0,905. Nilai Cronbach 
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Alpha lebih besar dari 0,60. Oleh sebab itu instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini reliabel. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Cronbach Alpha Keterangan 

0,905 Reliabel 

Sumber : Hasil Survey Pendahuluan (lampiran) 

 

3.7 Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Prosentase 

Analisis ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel pada 

penelitian yang terdiri dari variabel brand equity Indomie dan brand equity 

Mie Sedaap. Adapun rumusnya sebagai berikut :  

%100% χ
N
n

=  

dimana  

n : nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai 

(Ali,1985:186) 

 

2. Uji Beda T-Test 

 Untuk pembuktian hipotesis komparatif  dilakukan menggunakan 

uji beda T-Test  atau T-score. Alasan peneliti menggunakan T-Test dalam 

menganalisa data adalah karena T-Test pada prinsipnya adalah suatu 
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teknik statistik untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya perbedaan 

yang signifikan antara dua kelompok sampel dengan jalan perbedaan rata-

rata (mean). Sampel dalam hipotesis komparatif terbagi menjadi dua jenis 

yaitu (Sugiyono, 2005: 116) :  

a) sampel yang berkorelasi atau berhubungan  

sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain penelitian 

eksperimen. Menurut Singgih Santoso (2004: 257) sampel berkorelasi 

diartikan sebagai sebuah sampel dengan subyek yang sama namun 

mengalami dua perlakuan misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. 

b) sampel yang tidak berkorelasi  atau sampel independen 

sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain 

atau dengan kata lain berasal dari dua populasi yang berbeda 

(kelompok subyeknya berbeda).  

Dalam penelitian komparatif ini, penulis menggunakan Uji beda T-

Test untuk sampel yang independen (tidak berhubungan). Penulis 

menggunakan alat bantu software SPSS for Windows 12.0 untuk 

melakukan Uji Beda dengan dasar pengambilan keputusan yang dijadikan 

acuan adalah :  

• jika probabilitas atau signifikannya (sig 2 tiled) < 0,05, maka hipotesis 

yang menyatakan ada perbedaan antara brand equity Indomie dengan 

Mie Sedaap bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang diterima 

dan sebaliknya.  

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian  

4.1.1.1 Profil Indomie 

 Indomie adalah mie instan terpopuler di Indonesia. Di 

Indonesia, sebutan "Indomie" juga umum dijadikan istilah generik 

yang merujuk kepada mi instan. Selain di Indonesia, Indomie juga 

dijual di luar negeri, antara lain Australia, Asia, Afrika dan negara-

negara Eropa. Indomie diproduksi oleh PT. Indofood Sukses 

Makmur. Perusahaan ini berdiri tahun 1972. 

PT Indofood Sukses Makmur telah memonopoli sektor mi 

instan semasa Orde Baru. Artinya sebelum adanya UU No. 5/1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (UU Antimonopoli), Indofood telah menguasai pangsa pasar 

mi instan dan tepung terigu nasional melalui Bogasari Flour Mills. 

Memang penguasaan mi instan diawali dengan penguasaan tepung 

terigu. Penguasaan tepung terigu adalah karena Bulog menunjuk 

Bogasari Flour Mills untuk mengolah biji gandum.  

Untuk jasa pengolahan tersebut Bulog membayar kepada 

Bogasari biaya produksi dan margin keuntungan.  

Jadi, Bulog telah mengatur harga jual beli tepung terigu pada 

49 
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waktu itu. Kebijakan ini untuk mencegah Bogasari 

menyelahgunakan kekuatan monopolinya untuk menetapkan harga 

yang tinggi. Tetapi di dalam pelaksanaannya, Bulog tidak terlibat 

langsung dalam proses pengoalahan biji gandum tersebut, maka 

Bulog tidak mempunyai cukup informasi mengenai struktur biaya.  

Akhirnya kebijakan harga gandum yang ditetapkan oleh Bulog 

tergantung kepada informasi yang diberikan oleh Bogasari. Namun 

demikian monopoli tepung terigu tersebut belum dapat 

meningkatkan keuntungan yang maksimal.  

Untuk itu Indofood melakukan diversifikasi usaha ke hilir 

yaitu memproduksi makanan instant yang menggunakan bahan 

baku tepung terigu. Didirikanlah pabrik industri makanan seperti 

Indofood Jaya Raya, Sarimi Asli Jaya, Sanmaru Food 

Manufacturing, dan Arya Andalan Agung. Jadi, pada masa itu 

Indofood menguasai pasar hulu dan hilir tepung terigu. Pada waktu 

itu investor yang mau masuk ke industri gandum enggan, karena 

ada syarat 65% produksinya, yaitu tepung terigunya harus diekspor 

ke luar negeri.  

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 

pertengahan tahun 1997 dan didukung adanya kerjasama dengan 

IMF melalui LOI I pada bulan Januari 1998, maka monopoli 

Bulog/Bogasari terhadap tepung terigu, dihapus. Dan hal ini juga 
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ditetapkan di dalam Pasal 52 ayat 2 UU Anti Monopoli, bahwa 

pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan 

kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU 

Anti Monopoli diberi waktu 6 (enam) bulan sejak UU Anti 

Monopoli diberlakukan untuk melakukan penyesuaian. Tetapi di 

dalam kenyataannya tidak ada pelaku usaha yang menyesuaikan 

pangsa pasarnya sesuai dengan UU Anti Monopoli, termasuk 

Indofood. Jadi, secara faktual Indofood sudah menggurita di pasar 

tepung terigu, dan menguasai pasar hilir makanan instant.  

4.1.1.2 Profil Mie Sedaap 

 Sebagai anak usaha Grup Wings, PT Sayap Mas Utama 

sungguh berani menantang pasar. Lewat produk andalannya, Mie 

Sedaap, mereka menantang penguasa pasar mi instan: Indofood. 

Hebatnya, hanya dalam waktu singkat Mie Sedaap menjadi 

penantang yang sangat diperhitungkan. Kehadiran Mie Sedaap 

langsung mengubah peta bisnis industri mi instan. Belum genap 

dua tahun diluncurkan, mereka sudah berhasil menggerus 

sedikitnya 12% pangsa pasar mie instan  

Kendati grup ini kerap dicibir sebab berkonsep "me too", 

pengamat melihat tak ada yang salah dari cara tersebut. Pengamat 

justru menganggap Grup Wings cerdik lantaran berani menantang 

produk market leader. Strategi Grup Wings ini tidak saja membuat 
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pusing Indofood, tetapi juga Unilever sebagai perusahaan 

multinasional.  

  Kehadiran Mie Sedaap memang tak lepas dari keberanian 

manajemen Grup Wings. Dominasi Indofood bukan dianggap 

sebagai hambatan, tetapi justru tantangan yang harus dilawan. 

Tentunya dengan berbekal strategi jitu.   

 

4.1.1.3 Letak Lokasi penelitian 

Penelitian perbandingan brand equity Indomie dengan 

Mie Sedaap ini mengambil lokasi di Universitas Negeri Semarang.  

 

4.1.2 Karakteristik Responden 

Responden Menurut Jenis Kelamin  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

data jenis kelamin responden sebagai berikut : 

Tabel 4.  Karateristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

No  Jenis kelamin Jml responden % 

1. 

2. 

Pria 

Wanita  

262 orang 

122 orang 

68,23 % 

31,77 % 

Sumber : Data primer diolah, tahun 2007 
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4.1.3 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini  adalah brand equity Indomie dan 

brand equity Mie Sedaap dengan indikator brand awareness (kesadaran 

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

kualitas), dan brand loyalty (loyalitas merek) 

 

4.1.4 Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif prosentase dan analisis uji beda T-Test dengan 

bantuan program SPSS Windows Release 12.0.  

1. Analisis Deskriptif Prosentase 

a. Brand Equity Indomie 

Variabel brand equity Indomie dalam penelitian ini terdiri dari 

empat indikator : 

1) Brand awareness  

Tabel 5.  Tanggapan responden mengenai brand Indomie 

sangat familiar di telinga. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 102 53.1 
Setuju 90 46.9 
Netral 0 0 
Tidak Setuju 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel   diatas menunjukkan 53,1% responden 

menyatakan sangat setuju dan sisanya  46,9% menyatakan 
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setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden beranggapan 

bahwa brand Indomie sangat familiar di telinga. 

Tabel 6. Tanggapan responden mengenai Indomie sebagai 

brand yang pertama kali muncul dalam benak 

konsumen 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 36 18.8 
Setuju 112 58.3 
Netral 22 11.5 
Tidak Setuju 22 11.5 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 18,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 58,3% menyatakan setuju, 11,5% 

responden bersikap netral, dan sisanya 11,5% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden beranggapan bahwa brand Indomie sebagai merek 

mie instan yang pertama kali muncul dalam benak mereka. 

Tabel 7. Tanggapan responden mengenai brand Indomie 

telah dikenal jauh sebelum mengisi kuesioner. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 84 43.8 
Setuju 108 56.3 
Netral 0 0.0 
Tidak Setuju 0 0.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 43,8% responden 

menyatakan sangat setuju dan sisanya  56,3% menyatakan 
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setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden beranggapan 

bahwa brand Indomie telah dikenal jauh sebelum mengisi 

kuesioner. 

Tabel 8.  Tanggapan responden mengenai jingle iklan dan 

slogan brand Indomie mudah untuk dimengerti 

dan diingat. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 49 25.5 
Setuju 97 50.5 
Netral 40 20.8 
Tidak Setuju 6 3.1 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel   diatas menunjukkan 25,5% responden 

menyatakan sangat setuju 50,5% menyatakan setuju, 20,8% 

responden netral dan 3,1% responden menyatakan tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden beranggapan 

bahwa jingle iklan dan slogan brand Indomie mudah untuk 

dimengerti dan diingat. 

Tabel 9. Tanggapan responden mengenai kemampuan 

mengenali brand Indomie dari segi rasanya. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 28 14.6 
Setuju 119 62.0 
Netral 41 21.4 
Tidak Setuju 3 1.6 
Sangat Tidak Setuju 1 0.5 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel  diatas menunjukkan 14,6% responden 

menyatakan sangat setuju, 62% menyatakan setuju, 21,4% 

bersikap netral, 1,6% responden menyatakan tidak setuju dan 

sisanya sebesar 0,5% sangat tidak setuju Hal ini berarti 

mayoritas responden beranggapan bahwa dari segi rasanya, 

brand Indomie mampu dikenali. 

 

2) Brand association  

Tabel 10. Tanggapan responden mengenai brand Indomie 

sangat terpercaya 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 24 12.5 
Setuju 124 64.6 
Netral 41 21.4 
Tidak Setuju 3 1.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel   diatas menunjukkan 12,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 64,6% menyatakan setuju, 21,4% 

responden bersikap netral, dan 1,6% menyatakan tidak setuju. 

Hal ini berarti sebagian besar responden beranggapan bahwa 

brand Indomie sangat terpercaya. 
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Tabel 11. Tanggapan responden mengenai Indomie sebagai 

brand mie instan yang dikonsumsi selebritis. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 31 16.1 
Setuju 93 48.4 
Netral 64 33.3 
Tidak Setuju 4 2.1 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 16,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 48,4% menyatakan setuju, 33,3% 

responden bersikap netral, dan sisanya 2,1% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti secara umum 

sebagian besar responden beranggapan bahwa Indomie 

sebagai brand mie instan yang dikonsumsi selebritis. 

Tabel 12.  Tanggapan responden mengenai Indomie sebagai 

mie instan selera keluarga Indonesia. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 0 0.0 
Setuju 112 58.3 
Netral 70 36.5 
Tidak Setuju 10 5.2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel   diatas menunjukkan 58,3% responden 

menyatakan setuju, 36,5% bersikap netral, dan sisanya 5,2% 

responden menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian 

besar responden berpendapat bahwa Indomie sebagai mie 

instan selera keluarga indonesia. 
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Tabel 13.    Tanggapan responden mengenai Indomie sebagai 

pemimpin merek (brand leader) dikategori 

produk mie instan. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 39 20.3 
Setuju 98 51.0 
Netral 52 27.1 
Tidak Setuju 3 1.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 20,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 51% menyatakan setuju, 27,1% 

responden bersikap netral, dan sisanya 1,6% menyatakan 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat bahwa Indomie sebagai brand leader dikategori 

produk mie instan. 

Tabel 14.    Tanggapan responden mengenai Indomie sebagai 

brand sosial 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 16 8.3 
Setuju 145 75.5 
Netral 28 14.6 
Tidak Setuju 3 1.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 8,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 75,5% menyatakan setuju, 14,6% 

responden bersikap netral, dan 1,6% responden menyatakan 
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tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat bahwa merek Indomie sebagai merek sosial.  

 

3) Perceived quality  

Tabel 15. Tanggapan responden mengenai tidak pernah 

ada masalah ketika mengkonsumsi Indomie. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 11 5.7 
Setuju 108 56.3 
Netral 61 31.8 
Tidak Setuju 12 6.3 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 5,7% responden 

menyatakan sangat setuju, 56,3% menyatakan setuju, 31,8% 

responden bersikap netral, dan sisanya 6,3% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden beranggapan tidak pernah ada masalah ketika 

mengkonsumsi Indomie. 

Tabel 16. Tanggapan responden mengenai rasa dari mie 

instan Indomie tak tertandingi oleh brand mie 

instan yang lain. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 24 12.5 
Setuju 98 51.0 
Netral 61 31.8 
Tidak Setuju 9 4.7 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 12,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 51% menyatakan setuju, 31,8% 

responden bersikap netral, 4,7% menyatakan tidak setuju, 

dan 4% responden sangat tidak setuju. Hal ini berarti 

sebagian besar responden beranggapan bahwa rasa dari mie 

instan Indomie tak tertandingi oleh brand yang lain. 

Tabel 17. Tanggapan responden mengenai indomie 

memiliki aneka pilihan rasa. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 40 20.8 
Setuju 128 66.7 
Netral 22 11.5 
Tidak Setuju 2 1.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 20,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 66,7% menyatakan setuju, 11,5% 

responden bersikap netral, dan sisanya 1,1% menyatakan 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat Indomie memiki aneka pilihan rasa. 

Tabel 18. Tanggapan responden mengenai Indomie 

memilili tingkat keaslian rasa yang tinggi. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 26 13.5 
Setuju 131 68.2 
Netral 33 17.2 
Tidak Setuju 2 1.1 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 13,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 68,2% menyatakan setuju, 17,2% 

responden bersikap netral, dan sisanya 1,1% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden berpendapat Indomie memiki tingkat keaslian rasa 

yang tinggi, tidak meniru rasa dari brand mie instan lainnya. 

Tabel 19. Tanggapan responden mengenai Indomie 

memiliki daya tahan yang cukup lama bila 

disimpan (awet). 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 21 10.9 
Setuju 137 71.4 
Netral 32 16.7 
Tidak Setuju 2 1.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 10,9% responden 

menyatakan sangat setuju, 71,4% menyatakan setuju, 16,7% 

responden bersikap netral, dan sisanya 1% menyatakan tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

Indomie memiliki daya tahan yang cukup lama bila disimpan. 

Tabel 20. Tanggapan responden mengenai harga mie 

instan Indomie sesuai dengan kualitasnya. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 40 20.8 
Setuju 129 67.2 
Netral 18 9.4 
Tidak Setuju 5 2.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 20,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 67,2% menyatakan setuju, 9,4% 

responden bersikap netral, dan sisanya 2,6% menyatakan 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat harga mie instan Indomie sesuai dengan 

kualitasnya. 

Tabel 21. Tanggapan responden mengenai mie instan 

Indomie adalah mie instan yang berkualitas. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 35 18.2 
Setuju 133 69.3 
Netral 24 12.5 
Tidak Setuju 0 0.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 18,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 69,3% menyatakan setuju, dan 

12,5% responden bersikap netral. Hal ini berarti sebagian 

besar responden berpendapat bahwa mie instan Indomie 

adalah mie instan yang berkualitas. 
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4) Brand loyalty 

Tabel 22. Tanggapan responden mengenai alasan memilih 

Indomie karena sekedar mencari variasi baru. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 8 4.2 
Setuju 56 29.2 
Netral 57 29.7 
Tidak Setuju 71 37.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 4,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 29,2% menyatakan setuju, 29,7% 

responden bersikap netral,  dan sisanya 37% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti secara umum 

responden berpendapat tidak memilih brand Indomie karena 

sekedar mencari variasi baru. 

Tabel 23. Tanggapan responden mengenai alasan membeli 

mie instan Indomie karena telah menjadi 

kebiasaan. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 14 7.3 
Setuju 113 58.9 
Netral 32 16.7 
Tidak Setuju 32 16.7 
Sangat Tidak Setuju 1 0.5 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 7,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 58,9% menyatakan setuju, 16,7% 

responden bersikap netral, 16,7% responden menyatakan 
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tidak setuju dan sisanya 0,5% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

alasan memilih brand Indomie karena telah menjadi 

kebiasaan. 

Tabel 24. Tanggapan responden mengenai telah 

merasakan kepuasan dari mie instan Indomie 

dan tidak akan berpindah ke brand yang lain. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 13 6.8 
Setuju 89 46.4 
Netral 68 35.4 
Tidak Setuju 22 11.5 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 6,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 46,4% menyatakan setuju, 35,4% 

responden bersikap netral, dan sisanya 11,5% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden berpendapat telah merasakan kepuasan dari mie 

instan Indomie dan tidak akan berpindah ke merek yang lain. 

Namun ada indikasi responden ragu-ragu apakah akan 

membeli lagi brand Indomie bila merasa puas.  
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Tabel 25. Tanggapan responden mengenai bila berpindah 

ke brand mie instan selain Indomie akan merasa 

rugi. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 6 3.1 
Setuju 30 15.6 
Netral 100 52.1 
Tidak Setuju 55 28.6 
Sangat Tidak Setuju 1 0.5 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 3,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 15,6% menyatakan setuju, 52,1% 

responden bersikap netral, 28,6% responden menyatakan 

tidak setuju dan sisanya 0,5% responden menyatakan sangat 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden ragu 

apakah bila berpindah merek akankah merasa rugi atau tidak.  

Tabel 26. Tanggapan responden mengenai apabila brand 

Indomie tidak tersedia disuatu tempat penjualan, 

tidak akan membeli brand yang lain. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 11 5.7 
Setuju 12 6.3 
Netral 83 43.2 
Tidak Setuju 83 43.2 
Sangat Tidak Setuju 3 1.6 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 5,7% responden 

menyatakan sangat setuju, 6,3% menyatakan setuju, 43,2% 

responden bersikap netral, 43,2% responden menyatakan 
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tidak setuju dan sisanya 1,6% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

akan membeli brand yang lain apabila tidak menemukan 

brand Indomie. 

Tabel 27. Tanggapan responden untuk menceritakan 

tentang mie instan indomie bila merasa puas. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 7 3.6 
Setuju 82 42.7 
Netral 63 32.8 
Tidak Setuju 38 19.8 
Sangat Tidak Setuju 2 1.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 3,6% responden 

menyatakan sangat setuju, 42,7% menyatakan setuju, 32,8% 

responden bersikap netral, 19,8% responden menyatakan 

tidak setuju dan sisanya 1% menyatakan sangat tidak setuju. 

Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat akan 

menceritakan tentang mie instan Indomie bila merasa puas. 

Tabel 28. Tanggapan responden mengenai akan membeli 

mie instan Indomie di pembelian berikutnya. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 26 13.5 
Setuju 122 63.5 
Netral 31 16.1 
Tidak Setuju 13 6.8 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 13,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 63,5% menyatakan setuju, 16,1% 

responden bersikap netral, 6,8% responden menyatakan tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

akan membeli lagi mie instan Indomie di pembelian 

berikutnya. 

 

b. Brand Equity Mie Sedaap  

Variabel brand equity Mie Sedaap dalam penelitian ini terdiri 

dari empat indikator yaitu : 

1) Brand awareness  

Tabel 29. Tanggapan responden mengenai brand Mie 

Sedaap sangat familiar di telinga 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 74 38.5 
Setuju 116 60.4 
Netral 2 1.0 
Tidak Setuju 0 0.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 38,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 60,4% menyatakan setuju, dan 

sisanya 1% responden bersikap netral. Hal ini berarti 

sebagian besar responden berpendapat mie instan Mie 

Sedaap sangat familiar ditelinga. 
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Tabel 30. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

sebagai brand yang pertama kali muncul dalam 

benak konsumen. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 7 3.6 
Setuju 137 71.4 
Netral 44 22.9 
Tidak Setuju 3 1.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan  3,6% responden 

menyatakan sangat setuju, 71,4% menyatakan setuju, 22,9% 

responden bersikap netral, dan sisanya 1,6% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden berpendapat Mie Sedaap sebagai brand yang 

pertama muncul dalam benak konsumen.  

Tabel 31. Tanggapan responden mengenai telah mengenal 

brand Mie Sedaap jauh sebelum mengisi 

kuesioner 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 40 20.8 
Setuju 150 78.1 
Netral 2 1.0 
Tidak Setuju 0 0.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 20,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 78,1% menyatakan setuju, dan 

sisanya 1% responden bersikap netral. Hal ini berarti 

 



 69

sebagian besar responden berpendapat telah mengenal brand 

Mie Sedaap jauh sebelum mengisi kuesioner. 

Tabel 32. Tanggapan responden mengenai jingle iklan 

maupun slogan brand Mie Sedaap mudah 

dimengerti dan diingat. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 18 9.4 
Setuju 97 50.5 
Netral 68 35.4 
Tidak Setuju 9 4.7 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 9,4% responden 

menyatakan sangat setuju, 50,5% menyatakan setuju, 35,4% 

responden bersikap netral, dan sisanya 4,7% menyatakan 

sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat jingle iklan maupun slogan brand Mie Sedaap 

mudah dimengerti dan diingat. 

Tabel 33. Tanggapan responden mengenai kemampuan 

mengenali brand Mie Sedaap dari segi rasanya. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 38 19.8 
Setuju 115 59.9 
Netral 35 18.2 
Tidak Setuju 4 2.1 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 19,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 59,9% menyatakan setuju, 18,2% 
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responden bersikap netral, danb sisanya 2,1% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden berpendapat mampu mengenali brand Mie Sedaap 

dari segi rasanya. 

 

2) Brand association  

Tabel 34. Tanggapan responden mengenai brand mie 

instan Mie sedaap sangat terpercaya. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 18 9.4 
Setuju 116 60.4 
Netral 55 28.6 
Tidak Setuju 3 1.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 9,4% responden 

menyatakan sangat setuju, 60,4% menyatakan setuju, 28,6% 

responden bersikap netral, dan sisanya 1,6% menyatakan 

sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat brand Mie Sedaap sangat terpercaya 

Tabel 35. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

sebagai brand mie instan yang dikonsumsi 

selebritis. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 6 3.1 
Setuju 122 63.5 
Netral 64 33.3 
Tidak Setuju 0 0.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 3,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 63,5% menyatakan setuju, dan 

sisanya 33,3% responden bersikap netral. Hal ini berarti 

sebagian besar responden berpendapat Mie Sedaap sebagai 

mie instan yang dikonsumsi oleh selebritis juga. 

Tabel 36. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

sebagai mie instan selera keluarga Indonesia 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 10 5.2 
Setuju 123 64.1 
Netral 56 29.2 
Tidak Setuju 3 1.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 5,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 64,1% menyatakan setuju, 29,2% 

responden bersikap netral, dan sisanya 1,6% menyatakan 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat Mie Sedaap selera keluarga Indonesia 

Tabel 37. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

sebagai pemimpin merek (brand leader) 

dikategori mie instan. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 0 0.0 
Setuju 116 60.4 
Netral 64 33.3 
Tidak Setuju 12 6.3 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 60,4% responden 

menyatakan setuju, 33,3% responden bersikap netral, dan 

sisanya 6,3% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini 

berarti sebagian besar responden berpendapat Mie Sedaap 

sebagai pemimpin merek di kategori mie instan namun ada 

indikasi sebagian reponden bersikap ragu-ragu terhadap hal 

tersebut. 

Tabel 38. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

merupakan brand (merek) sosial. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 0 0.0 
Setuju 125 65.1 
Netral 63 32.8 
Tidak Setuju 4 2.1 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 65,1% responden 

menyatakan setuju, 32,8% responden bersikap netral, dan 

sisanya 2,1% menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti 

sebagian besar responden berpendapat Mie Sedaap adalah 

brand (merek) sosial. 
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3) Perceived quality 

 Tabel 39. Tanggapan responden mengenai tidak pernah 

ada masalah ketika mengkonsumsi mie instan 

Mie Sedaap. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 21 10.9 
Setuju 125 65.1 
Netral 41 21.4 
Tidak Setuju 5 2.6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 10,9% responden 

menyatakan sangat setuju, 65,1% menyatakan setuju, 21,4% 

responden bersikap netral, dan sisanya 2,6% menyatakan 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat tidak pernah ada masalah ketika mengkonsumsi 

mie instan Mie Sedaap. 

Tabel 40. Tanggapan responden mengenai rasa dari mie 

instan Mie Sedaap tak tertandingi brand yang 

lain. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 6 3.1 
Setuju 112 58.3 
Netral 70 36.5 
Tidak Setuju 4 2.1 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 3,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 58,3% menyatakan setuju, 36,5% 
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responden bersikap netral, dan sisanya 2,1% menyatakan 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat rasa dari Mie instan Mie Sedaap tak tertandingi 

brand yang lain 

Tabel 41. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

memiliki aneka pilihan rasa. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 20 10.4 
Setuju 149 77.6 
Netral 23 12.0 
Tidak Setuju 0 0.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 10,4% responden 

menyatakan sangat setuju, 77,6% menyatakan setuju, dan 

sisanya 12% responden bersikap netral. Hal ini berarti 

sebagian besar responden berpendapat bahwa Mie Sedaap 

memiliki aneka pilihan rasa. 

Tabel 42. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

memiliki tingkat keaslian rasa yang tinggi. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 18 9.4 
Setuju 107 55.7 
Netral 59 30.7 
Tidak Setuju 8 4.2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 9,4% responden 

menyatakan sangat setuju, 55,7% menyatakan setuju, 30,7% 
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responden bersikap netral, dan sisanya 4,2% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden berpendapat Mie Sedaap memiliki tingkat 

keaslian rasa yang tinggi 

Tabel 43. Tanggapan responden mengenai mie instan Mie 

Sedaap memiliki daya tahan bila disimpan 

cukup lama (awet). 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 6 3.1 
Setuju 125 65.1 
Netral 61 31.8 
Tidak Setuju 0 0.0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 3,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 65,1% menyatakan setuju, dan 

sisanya 31,8% responden bersikap netral. Hal ini berarti 

sebagian besar responden berpendapat Mie Sedaap memiliki 

daya tahan bila disimpan dalam waktu lama, namun ada 

indikasi responden ragu-ragu, mungkin karena Mie Sedaap 

dibeli dalam jumlah terbatas dan tidak untuk disimpan lama. 

Tabel 44. Tanggapan responden mengenai harga Mie 

Sedaap sesuai dengan kualitasnya. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 22 11.5 
Setuju 154 80.2 
Netral 15 7.8 
Tidak Setuju 1 0.5 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 11,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 80,2% menyatakan setuju, 7,8% 

responden bersikap netral, dan sisanya 0,5% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden berpendapat harga Mie Sedaap sesuai dengan 

kualitasnya. 

Tabel 45. Tanggapan responden mengenai Mie Sedaap 

adalah brand yang berkualitas. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 2 1.0 
Setuju 127 66.1 
Netral 57 29.7 
Tidak Setuju 6 3.1 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 1% responden menyatakan 

sangat setuju, 66,1% menyatakan setuju, 29,7% responden 

bersikap netral, dan sisanya 3,1% responden menyatakan 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

berpendapat Mie Sedaap adalah brand yang berkualitas. 
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4) Brand loyalty 

Tabel 46. Tanggapan responden mengenai alasan 

memutuskan memilih brand Mie Sedaap 

sekedar mencari variasi baru. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 4 2.1 
Setuju 116 60.4 
Netral 30 15.6 
Tidak Setuju 40 20.8 
Sangat Tidak Setuju 2 1.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 2,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 60,4% menyatakan setuju, 15,6% 

responden bersikap netral, 20,8% responden menyatakan 

tidak setuju dan sisanya 1% menyatakan sangat tidak setuju. 

Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

membeli Mie Sedaap karena sekedar mencari variasi baru. 

Tabel 47. Tanggapan responden mengenai alasan memilih 

Mie Sedaap karena telah biasa membeli. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 8 4.2 
Setuju 108 56.3 
Netral 30 15.6 
Tidak Setuju 40 20.8 
Sangat Tidak Setuju 6 3.1 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 4,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 56,3% menyatakan setuju, 15,6% 

responden bersikap netral, 20,8% responden menyatakan 
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tidak setuju dan sisanya 3,1% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

alasan memilih Mie Sedaap karena telah biasa membelinya. 

Tabel 48. Tanggapan responden mengenai telah 

merasakan kepuasan dari mie instan Mie Sedaap 

dan tidak akan berpindah ke brand (merek) yang 

lain. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 8 4.2 
Setuju 63 32.8 
Netral 64 33.3 
Tidak Setuju 49 25.5 
Sangat Tidak Setuju 8 4.2 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 4,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 32,8% menyatakan setuju, 33,3% 

responden bersikap netral, 25,5% responden menyatakan 

tidak setuju dan sisanya 4,2% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

telah merasakan kepuasan dari Mie Sedaap dan tak akan 

beralih ke brand (merek) yang lain. 

 

 

 

 

 

 



 79

Tabel 49. Tanggapan responden mengenai apabila 

berpindah ke brand (merek) mie instan selain 

brand (merek) Mie Sedaap akan merasa rugi. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 4 2.1 
Setuju 50 26.0 
Netral 58 30.2 
Tidak Setuju 75 39.1 
Sangat Tidak Setuju 5 2.6 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 2,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 26% menyatakan setuju, 30% 

responden bersikap netral, 39,1% responden menyatakan 

tidak setuju dan sisanya 2,6% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

tidak merasa rugi apabila berpindah merek selain brand Mie 

Sedaap. 

Tabel 50. Tanggapan responden mengenai bila mie instan 

merek Mie Sedaap tidak tersedia di tempat 

penjualan tidak akan membeli brand yang lain. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 4 2.1 
Setuju 30 15.6 
Netral 84 43.8 
Tidak Setuju 67 34.9 
Sangat Tidak Setuju 7 3.6 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 2,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 15,6% menyatakan setuju, 43,8% 
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responden bersikap netral, 34,9% responden menyatakan 

tidak setuju dan sisanya 3,6% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden ragu-ragu 

apakah akan membeli brand lain atau tidak apabila brand 

Mie Sedaap tak tersedia di suatu tempat penjualan. 

Tabel 51. Tanggapan responden untuk menceritakan 

tentang mie instan Mie Sedaap bila merasa puas 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 8 4.2 
Setuju 90 46.9 
Netral 51 26.6 
Tidak Setuju 36 18.8 
Sangat Tidak Setuju 7 3.6 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari tabel diatas menunjukkan 4,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 46,9% menyatakan setuju, 26,9% 

responden bersikap netral, 18,8% responden menyatakan 

tidak setuju dan sisanya 3,6% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat 

akan menceritakan tentang Mie Sedaap bila merasa puas. 

Tabel 52. Tanggapan responden mengenai pembelian 

ulang mie instan Mie Sedaap di pembelian 

berikutnya. 

Kriteria Jawaban Frekuensi Prosentase 
Sangat Setuju 28 14.6 
Setuju 97 50.5 
Netral 51 26.6 
Tidak Setuju 16 8.3 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  
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Dari tabel diatas menunjukkan 14,6% responden 

menyatakan sangat setuju, 50,5% menyatakan setuju, 26,6% 

responden bersikap netral, dan sisanya 8,3% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 

responden berpendapat akan membeli lagi mie instan Mie 

Sedaap di pembelian berikutnya. 

 

Secara garis besar perbandingan brand equity Indomie 

dengan Mie Sedaap menggunakan analisis deskriptif prosentase 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 53.  Perhitungan Analisis Deskriptif Prosentase Brand 

Equity Indomie dan Mie Sedaap 

Keterangan Indomie Mie Sedaap 

Brand awareness 82,73% 80,71% 

Brand association 76,02% 73,5% 

Perceived quality 78,24% 75,85% 

Brand loyalty 65,59% 64,3% 

Sumber : data primer diolah tahun 2007  

Dari perhitungan analisis deskriptif prosentase diatas 

dapat diketahui brand Indomie lebih unggul dari brand Mie Sedaap 

disemua dimensi brand equity terutama dalam brand association 

dan perceived quality. 
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2. Uji Beda T-Test 

Pengujian hipotesis untuk perbandingan brand equity 

Indomie dengan Mie Sedaap dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 54. Deskripsi variabel penelitian brand equity Indomie   

dengan Mie Sedaap   

Brand Equity Indomie Brand Equity Mie Sedaap 

Indikator Mean Indikator Mean 

Brand Awareness 20.6823 Brand Awareness 20.1771 

Brand Association 19.0052 Brand Association 18.3750 

Perceived Quality 27.3854 Perceived Quality 26.5469 

Brand Loyalty 22.9583 Brand Loyalty 22.5052 

Sumber : Data primer diolah tahun 2007 
 
 
Tabel 55. Perbandingan Brand Equity Indomie dengan Mie 

Sedaap  dengan menggunakan uji-t :  

Model t Df Sig 

(2-tiled) 

Keterangan

BRAND EQUITY 
INDOMIE –MIE SEDAP 

3.158 382 .002 Tolak Ho 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2007 
 

Dari perhitungan uji beda T-Test, ditemukan perbedaan 

antara brand equity Indomie dengan brand equity Mie Sedaap 

secara signifikan. Hal ini ditunjukan  nilai probabilitas (sig-t) 0,002 

berada dibawah level of significance yang digunakan (α =0,05) 
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sehingga hipotesis yang menyatakan ada perbedaan antara brand 

equity Indomie dengan Mie Sedaap bagi mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang diterima. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa dengan uji-t diketahui bahwa 

ada perbedaan antara brand equity Indomie dengan Mie Sedaap bagi 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang, hal tersebut dapat diketahui dari 

penjelasan tiap-tiap indikator berikut ini :  

Analisis brand equity Indomie dan brand equity Mie Sedaap 

terhadap brand awareness diketahui memiliki perbedaan yang signifikan. 

Dalam penelitian ini yang lebih baik adalah brand awareness Indomie. Hal ini 

dapat diketahui dari mean brand awareness Indomie yang lebih besar dari Mie 

Sedaap sebesar 20.6823> 20.1771. Perbedaan ini bisa disebabkan karena 

brand Indomie telah dikenal jauh lebih lama oleh konsumen mie instan di 

Indonesia sehingga menjadi top of mind dikategori produk mie instan. Hal ini 

sesuai dengan teori bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi brand 

awareness dari suatu produk adalah karena perusahaan telah memasarkan 

brand tersebut dalam waktu yang lama (Humdiana, 2005: 46). Selain itu, 

untuk mencuri awareness konsumen, Indomie tidak hanya mengandalkan 

iklan semata tapi juga lebih banyak melakukan event marketing dibandingkan 

dengan Mie Sedaap. 
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Analisis brand equity Indomie dan brand equity Mie Sedaap 

terhadap brand association diketahui memiliki perbedaan yang signifikan. 

Dalam penelitian ini yang lebih baik adalah brand association Indomie. Hal 

ini dapat diketahui dari mean brand associations Indomie yang lebih besar 

dari Mie Sedaap sebesar 19.0052> 18.3750. Perbedaan ini bisa terjadi karena 

brand Indomie selalu konsisten memenuhi janjinya dari waktu ke waktu. 

Brand Association Indomie mampu dipenuhi sejak dahulu. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ries (1999) dalam Simamora (2003: 58) yang menyatakan 

bahwa brand association menginterpretasikan nilai yang dijanjikan dari suatu 

brand yang tentunya harus dipenuhi. Brand association perlu dibangun dalam 

jangka panjang (membutuhkan waktu lama). 

Analisis brand equity Indomie dan brand equity Mie Sedaap 

terhadap perceived quality diketahui memiliki perbedaan yang signifikan. 

Dalam penelitian ini yang lebih baik adalah perceived quality Indomie. Hal ini 

dapat diketahui dari mean perceived quality Indomie yang lebih besar dari 

Mie Sedaap sebesar 27.3854> 26.5469. Perbedaan ini bisa disebabkan karena 

dimata konsumen kualitas Indomie lebih baik, ditunjang oleh kepercayaan 

konsumen terhadap merek yang telah lama dipasar mie instan. Konsumen 

telah mencoba berbagai macam brand mie instan dan akhirnya akan mampu 

memberikan persepsi yang berbeda-beda antara brand satu dan yang lainnya. 

Menurut Simamora (2003: 22) kualitas bisa berupa kualitas obyektif maupun 

kualitas menurut persepsi konsumen. Yang lebih penting disini adalah 

persepsi dimata konsumen.  
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Analisis brand equity Indomie dan brand equity Mie Sedaap 

terhadap brand loyalty diketahui memiliki perbedaan. Dalam penelitian ini 

yang lebih baik adalah brand loyalty Indomie. Hal ini dapat diketahui dari 

mean brand loyalty Indomie yang lebih besar dari Mie Sedaap sebesar 

22.9583> 22.5052. Perbedaan ini bisa disebabkan karena Indomie mampu 

mampu memberikan kepuasan pada konsumennya secara konsisten. Loyalitas 

tidak terbentuk secara instan dan pengalaman selama mengunakan brand 

tersebut (brand experience) akan menjadi hal mendasar yang  mendorong 

konsumen melakukan pembelian ulang. Dalam hal ini Indomie mampu 

mewujudkannya. Humdiana (2005: 51) menyebutkan suatu basis pelanggan 

yang puas dan suka pada suatu brand tertentu dapat menimbulkan keyakinan 

bagi pelanggan maupun calon pelanggan. Kelompok pelanggan yang puas 

akan memberikan suatu citra bahwa merek tersebut merupakan produk yang 

diterima luas, berhasil, beredar dipasaran, dan mampu memberikan nilai 

tambah bagi konsumen sehingga tercipta loyalitas terhadap brand. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

Ada perbedaan antara brand equity Indomie dengan Mie Sedaap bagi 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan penulis 

adalah sebagai berikut :  

Dalam upaya meningkatkan elemen-elemen brand equity-nya, Mie 

Sedaap bisa menambah  kegiatan event marketing, misalkan melalui bazar, 

atau membuka stand-stand gratis yang menawarkan produknya, tentunya 

diselingi dengan hiburan musik untuk menarik perhatian konsumen bahkan 

untuk calon konsumen sekalipun. 
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