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RINGKASAN 

PENGARUH SIKAP DAN CITRA MEREK TERHADAP 
EKUITAS MEREK  

 ( Study pada produk AMDK merek “TOTAL” di Banyuwangi ) 
 

Oleh : 
 

Ribangun Bamban Jakaria 
0761020058 

 

Peningkatan penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) nasional 
sebesar 12-13 persen pada 2010  menjadi 14,5 miliar liter dibandingkan 
2009 yang hanya 13 miliar liter, yang diperkirakan 1.000 merk yang 
beredar dengan 500 industri AMDK. 

Namun dengan peningkatan penjualan tersebut di atas, Total Air 
Minum justru mengalami penurunan penjualan. Penurunan tersebut 
diduga adanya pengaruh terhadap ekuitas yang dimiliki oleh Total, yang 
berdampak pada sikap konsumen, yang disebabkan minimnya media 
yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pencitraan 
terhadap Total.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap dan 
citra merek terhadap ekuitas merek pada Total air minum dalam kemasan 
di banyuwangi, responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 163 
orang, teknik pengambilan sample yang digunakan adalah Purposive 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan 
metode analisis data dilakukan dengan SEM menggunakan software 
Amos 16. 

Hasil uji SEM menunjukkan bahwa variabel sikap merek 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekuitas merek sebesar 0,578. 
Variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekuitas 
merek sebesar 0,175. Variabel Sikap merek berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap citra merek sebesar 0,160.  

Kata kunci : sikap merek, citra merek, dan ekuitas merek
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan industri air minum dalam kemasan di Indonesia dari 

tahun ke tahun mengalami kenaikan yang pesat, jika tahun 2009 

kapasitas produksinya diperkirakan mencapai 15 miliar liter per tahun,  

dengan penjualan sebesar 13 milyar liter, pada tahun 2010 dengan 

kapasitas produksi yang sama penjualan meningkat hingga mencapai 

14,5 miliar liter, , Jika digambarkan dalam tabel adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.1 kapasitas produksi dan penjualan AMDK 2009-2010 
   

Tahun Kapasitas produksi 
nasional (liter) 

Penjualan nasional 
pertahun (liter)  

2009 15 milyar 13 milyar 
2010 15 milyar 14,5 milyar 

Sumber : google.com   
 

 Jika penjualan nasional AMDK terjadi peningkatan, market share 

tetap dikuasai oleh Aqua sebesar 40% dan sisanya yaitu 60% dikuasai 

oleh merek lain, dari 60% tersebut porsi Club, Vit  mendominasi dan 

hampir mendekati aqua, hal tersebut dapat dibenarkan, jika dilihat dari 

besarnya kepercayaan konsumen terhadap merek air minum dalam 

kemasan, yang ukur berdasarkan TOP brand Index tahun 2010 

sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 1.2 TOP Brand Index 2010 

Merek TBI 

Aqua 78.2% 
Club 3.8% 
Vit 3.8% 

Ades 3.0% 
2 Tang 137% 
Sanqua 1.5% 
Aquaria 1.4% 

Viro 1.0% 
Sumber : google.com  

  

Dari table di atas, dapat di jelaskan bahwa perilaku konsumen 

terhadap suatu merek akan mempengaruhi tindakan konsumen untuk 

melakukan pembelian, sehingga merek dapat digunakan oleh perusahaan 

untuk menguasai pasar (kotler,2000). 

Total sebagai salah satu merek air minum dalam kemasan di 

produksi oleh PT. Tirtamas Megah yang berdiri sejak tahun 1989, memiliki 

pabrik yang berlokasi Pasuruan, Mojokerto, Banyuwangi, Temanggung, 

Sukabumi, Bekasi dan Pamekasan, dilihat dari penyebaran lokasi pabrik 

yang dimiliki, Total seharusnya memiliki tingkat performa yang lebih baik 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh saat ini dan bukan justru 

sebaliknya menunjukkan penurunan perkembangann penjualan. 

Penurunan tersebut salah satu penyebabnya adalah kurang fokusnya 

manegemen dalam mengelola merek Total sebagai brand utama dan 

justru terpengaruh adanya persaingan harga yang terjadi di banyuwangi. 
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Hal tersebut didasarkan pada data penjualan tahun 2009 – 20010 dimana 

kenaikan justru dialami oleh secand brand.  

Tabel 1.3 : Penjualan  2009 – 2010 PT. Tirtamas Megah Banyuwangi 

Tahun Penjualan Brand (box) Penjualan S. Brand (box) 

2009 245.246 564.014 

2010 216.717 587.091 
Sumber : Laporan penjualan Internal yg sudah diolah 

Dari table diatas kurun waktu 2 (dua) tahun menjadikan Total 

mengalami penurunan penjualan, yang relative tinggi yaitu 0,12%. 

Kini harus ada upaya serius managemen untuk kembali focus 

terhadap perkembangan Total, dengan melakukan aktivitas pemasaran 

yang mampu mempengaruhi alam pikiran konsumen terhadap Total, yang 

selanjutnya kosumen sadar atas keberadaan merek tersebut dan memilki 

assosiasi yang kuat dan cenderung positif, Ambler et.al, dalam ferrinadewi 

(2008:2)  

Sehingga dengan aktivitas pemasaran yang intentif, konsumen 

dapat dipengaruhi alam pikirannya yang selanjutnya mengarah pada 

keputusan pembelian, itulah sebabnya mengapa Aeker dalam Ferrinadewi 

(2008:53) berpendpat bahwa merek yang kuat adalah yang memiliki posisi 

yang kuat, sehingga akan memberikan daya tarik konsumen untuk 

mengkonsumsi produk tersebut, bila Total sudah dikenal dimata 

konsumen, maka posisnya yang kuat terdapat keinginan, janji dan 

komitmen dari perusahaan yang harus dipenuhi, itulah sebabnya merek 

adalah cara hidup, karena didalamnya terdapat keinginan, janji dan 
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komitmen yang harus dipenuhi perusahaan, Knapp (dalam Simamora, 

2002 : 73). 

Model konseptual yang diadaptasi dari karya Aaker (1991) dan 

Keller (1993) tentang pengaruh sikap dan citra merek terhadap ekuitas 

merek yang yang disajikan oleh James B Faircloth; Louis M Capella; 

Bruce L Alford dengan judul “The Effect Of Brand Attitude And Brand 

Image On Brand Equity “ dalam Journal of Marketing Theory and Practice; 

Summer 2001, menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian terhadap 

Total. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian 

terkait pengaruh sikap dan citra merek terhadap ekuitas merek pada 

produk air minum dalam kemasan merek “ TOTAL”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

rumusan masalah yang dibuat adalah : 

1. Apakah variabel citra merek berpengaruh  signifikan terhadap ekuitas 

merek  

2. Apakah variabel sikap merek berpengaruh signifikan terhadap ekuitas 

merek  

3. Apakah variabel sikap merek berpengaruh signifikan terhadap citra  

merek  
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh citra merek  terhadap ekuitas merek. 

2. Untuk menguji pengaruh sikap merek terhadap ekuitas merek. 

3. Untuk menguji pengaruh sikap merek terhadap citra merek   

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis sendiri penulisan Tesis ini merupakan sebagian 

persyaratan guna memperoleh gelar Magister Managemen Universitas 

Pembangunan “Veteran” Jawa Timur. 

2. Bagi Perusahaan, yaitu untuk dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai informasi tambahan yang bermanfaat dalam bidang 

Pemasaran, terutama terkait dengan Sikap konsumen terhadap merek 

dan upaya-upaya perusahan yang telah mengokomunikasikan merek 

untuk memperoleh citra yang positif guna mengukur nilai merek Total 

dimata pelanggan. 

3. Bagi pembaca, penulisan Tesis ini merupakan bahan bacaan yang 

bermanfaat. 
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