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Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Minat Pembelian  
Konsumen Multivitamin Suplemen Fatigon  

Di Surabaya 
 
 

M. Chairudin 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Beberapa perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek, akan 
sepenuhnya menyadari bahwa merek menjadi identitas diri dari perusahaan dan 
menjadi added value dalam menjual poduknya. Merek memang bukan sekedar 
nama, istilah, tanda, ataupun simbol saja, lebih dari itu, merek merupakan sebuah 
‘janji’ perusahaan untuk secara konsisten memberikan gambaran, semangat, dan 
pelayanan pada konsumen. Disinilah dibutuhkan pengelolaan merek yang bukan 
pekerjaan sederhana, tantangan besar yang menghadang adalah banyak dan 
cepatnya perubahan yang terjadi dalam lingkungan pemasaran. Semisal perubahan 
dari perilaku konsumen, strategi-strategi kompetitif, aturan-aturan pemerintah dan 
aspek lain dari lingkungan pemasaran yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
suatu merek. Disamping kekuatan-kekuatan eksternal, pengaruh internal juga tak 
bisa diabaikan, beragamnya aktivitas dan perubahan dalam fokus strategik 
terhadap merek yang dipasarkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh pengaruh ekuitas merek terhadap minat pembelian 
multivitamin/suplemen Fatigon di Surabaya.  

Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah Structural Equation Modeling (SEM). Variabel penelitian adalah Perceived 
Brand Quality (X1), Percived Brand Value for The Cost (X2), Brand Uniqueness 
(X3), dan Minat Pembelian (Y). Populasi penelitian adalah masyarakat di 
Surabaya yang mengkonsumsi multivitamin Fatigon, dengan jumlah sampel yang 
sudah ditentukan dengan menggunakan teknik accidental sampling sebanyak 100 
responden.  

Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa ekuitas 
merek terhadap Minat Pembelian multivitamin/suplemen Fatigon di Surabaya 
secara signifikan dan positif, karena merek merupakan janji penjual untuk secara 
konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu memberikan 
jaminan mutu terbukti dan dapat diterima kebenarannya.   

 
Keyword  : perceived brand quality, Percived Brand Value for The Cost, brand 

uniqueness, minat pembelian 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Memasuki milenium baru di era globalisasi ini, produsen dihadapkan 

pada persaingan untuk meraih dominasi merek. Merek mejadi faktor 

penting dalam persaingan dan menjadi aset perusahaan yang bernilai. 

Produk menjelaskan atribut inti sebagai suatu menjadi suatu komoditi yang 

diperlukan. Sedangkan merek menjelaskan spesifikasi pelanggannya. 

Beberapa perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek, akan 

sepenuhnya menyadari bahwa merek menjadi identitas diri dari perusahaan 

dan menjadi added value dalam menjual poduknya. Merek memang bukan 

sekedar nama, istilah, tanda, ataupun simbol saja, lebih dari itu, merek 

merupakan sebuah ‘janji’ perusahaan untuk secara konsisten memberikan 

gambaran, semangat, dan pelayanan pada konsumen. Disinilah dibutuhkan 

pengelolaan merek yang bukan pekerjaan sederhana, tantangan besar yang 

menghadang adalah banyak dan cepatnya perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan pemasaran. Semisal perubahan dari perilaku konsumen, 

strategi-strategi kompetitif, aturan-aturan pemerintah dan aspek lain dari 

lingkungan pemasaran yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu merek. 

Disamping kekuatan-kekuatan eksternal, pengaruh internal juga tak bisa 
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 2

diabaikan, beragamnya aktivitas dan perubahan dalam fokus strategik 

terhadap merek yang dipasarkan. 

Merek berfungsi mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau 

sekelompok penyaji dan membedakannya dari produk sejenis dari penyaji 

lain. Lebih dari itu, merek adalah sesuatu yang dibentuk dalam pikiran 

pelanggan dan memiliki kekuatan membentuk kepercayaan pelanggan. Jika 

perusahaan mampu membangun merek yang kuat di pikiran pelanggan  

melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan akan mampu 

membangun mereknya. Dengan demikian merek dapat memberi nilai yang 

ditawarkan oleh produk kepada pelanggannya yang dinyatakan sebagai 

merek yang memiliki ekuitas produk kepada pelanggannya yang dinyatakan 

sebagai merek yang memiliki ekuitas merek. 

Menurut Astuti dan Cahyadi (2007), Ekuitas merek adalah seperangkat 

asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelangga merek, anggota saluran 

distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan 

kekuatan, daya tahan dan keunggulan yang dapat membedakannya dengan 

merek pesaing. Seperangkat aset yang dmiliki oleh merek tersebut terdiri 

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

Merek produk berkembang menjadi sumber aset terbesar dan 

merupakan faktor penting dalam kegiatan pemasaran perusahaan. 

Seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, 
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nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai sebuah 

produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Agar aset 

dan liabilitas mendasari ekuitas merek, maka aset dan liabilitas merek harus 

berhubungan dengan nama atau sebuah simbol sehingga jika dilakukan 

perubahan terhadap nama dan simbol merek, beberapa atau semua aset dan 

liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek akan berubah pula (Mahrinasari, 

2006:33-34). 

Merek dari multivitamin yang ada saat ini bermacam-macam, dimana 

semua jenis vitamin ini diperlukan mutlak oleh tubuh dan dapat diperoleh 

dari makanan dan suplementasi.. Penyerapan jenis vitamin ini oleh tubuh 

tidak akan berlebihan karena adanya proses interaksi antara beberapa 

macam bahan makanan. Sedangkan bila multivitamin dosis tinggi 

dikonsumsi secara terus menerus, dampaknya tidak akan dirasakan segera, 

namun bila keadaan ini sudah tidak dapat ditolerir oleh tubuh maka timbul 

tanda-tanda keracunan seperti sakit kepala, perubahan emosi, pertumbuhan 

sel yang berlebihan dan lain-lain, Bila tubuh memang memerlukan 

multivitamin tambahan konsumsilah suplemen tambahan sesuai dengan 

jenis dan dosis yang tepat, Idealnya manusai memperoleh semua nutrisi 

yang dibutuhkan tubuh melalui makanan, 

(http://www.indonesiaontime.com/humaniora/kesehatan/19-kesehatan/840-

cara-pintar-pilih-multivitamin.html) 
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Sekarang ini produk-produk multivitamin makin merebak di pasaran 

dan tidak sedikit dari kita yang tertarik untuk mengonsumsinya. Hal ini 

nampak pada posisi setiap multivitamin yang selalu berubah, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1.1. 
Brand Value Produk Multivitamin 

 
 Merek 2006 2007 2008 
1 Hemaviton 167,1 44,5 28,2 
2 Fatigon  114,0 47,4 15,2 
3 Redoxon 59,8 41,5 11,5 
4 Enervon C 50,4 ** 7,9 
5 Sangobion 40,1 42,4 3,7 

Sumber : Majalah SWA 2008 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Brand Value Fatigon 

mengalami fluktuasi dimana pada tahun tahun 2006 menduduki peringkat 

kedua dengan nilai 114. Tetapi pada tahun 2007 Fatigon mengalami 

kenaikan Brand Value dengan nilai 47,4 atau berada pada peringkat pertama 

namun dengan ada berita bahwa fatigon ditarik karena mengandung zat 

berbahaya yaitu Sildenafil Sitrat dan Tadalafil membuat masyarakat 

memilih multivitamin yang aman sehingga Brand Value fatigon mengalami 

penurunan hanya sebesar 15,2 dibawah hemaviton.  

Keinginan konsumen untuk membeli suatu produk dengan merek 

tertentu didasarkan atas informasi yang diberikan oleh produsen. Karena 

konsume lebih banyak mmeberikan pertimbangan pada informasi yang 

mereka terima secara bersamaan dengan peningkatan keterlibatan dalam 
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setiap pembelian. Ketika konsumen menunjukkan minat yang tinggi dan 

konsisten terhadap sebuah produk dan seringkali menghabiskan waktunya 

untuk memikirkan tentang produk tersebut. (Istiyo, dkk, 2007:184) 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil 

judul: Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Minat Pembelian 

Multivitamin/Suplemen Fatigon.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalahnya adalah : Apakah ekuitas merek berpengaruh terhadap minat 

pembelian multivitamin/suplemen Fatigon di Surabaya ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekuitas merek terhadap 

minat pembelian multivitamin/suplemen Fatigon di Surabaya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang 

berkaitan dengan produknya. 
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2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat 

melihat sejauhmana eskuitas merek dari produk yang dihasilkan 

dikenal oleh konsumen. 

3. Hasil penelitian ini  dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk dapat 

membuat strategi pemasaran yang lebih efektif yang dapat membangun 

ekuitas merek produknya untuk dapat meningkatkan minat  beli 

konsumen. 
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