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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat brand awareness pada 

perusahaan produk kesehatan PT. Enesis Group (antis) ditengah pandemi virus corona yang 

diukur berdasarkan tingkatanya dari dimensi top of mind, brand recall, brand recognition, dan 

unware of brand. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. 

Penelitian ini menggunakan informan utama yaitu Mahasiswa Universitas Paramadina. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk antis cukup 

berhasil menerapkan tingkat brand awareness dalam melihat dimensi top of mind, brand recall, 

brand recognition, dan unware of brand. 

Kata Kunci  : Brand Awareness, Top of mind, Brand recall, Brand recognition, Unware of 

brand. 

ABSTRACT 

This study aims to see and analyze the level of brand awareness in the health product company 

PT. Enesis Group (antis) in the middle of the Corona virus pandemic which is measured based 

on its level from the dimensions of top of mind, brand recall, brand recognition, and unware of 

brand. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Primary data in this 

study using the interview method. This study uses the main informant, namely Paramadina 

University students. The data analysis technique in this study consisted of three components, 

namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study 

indicate that the product is quite successful in applying the level of brand awareness in seeing 

the dimensions of top of mind, brand recall, brand recognition, and unware of brand. 

 

Keywords : Brand Awareness, Top of mind, Brand recall, Brand recognition, Unware of 

brand 

 

 



 
 

 

PENDAHULUAN 

Perusahaan dalam pengertian umum merupakan suatu badan usaha yang memiliki 

kegiatan produksi dan semua faktor produksi yang mempunyai peran untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap sebuah masyarakat. Terlepas dari hal itu, setiap perusahaan memiliki 

strategi atau konsep yang mereka miliki untuk keberlangsungan bisnisnya. Ditengah persaingan 

yang kompetitif perusahaan yang akan menang tidak serta merta datang dengan suatu 

kebetulan, melainkan dengan cara memiliki suatu startegi yang tepat. Diantaranya perusahaan 

harus mampu bersaing dengan cara yang tepat yaitu salah satunya dengan membangun merek 

yang kuat. Sehingga perusahaan yang mampu bertahan dan mengambil pasar yang luas dengan 

merek yang kuat adalah perusahaan yang menerapkan strateginya dengan baik.  

Perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan merupakan perusahaan yang sedang 

mengalami pendapatan pasar yang sangat signifikan. Bagaimana tidak, hampir masyarakat 

dunia sedang mengalami wabah yang tidak berkesudahan. Sedangkan produk-produk kesehatan 

sangatlah diperlukan dalam mengantisipasi dan mengobati keadaan tersebut. Salah satu diantara 

produk yang menjadi kebutuhan masyarakat atau dalam hal ini konsumen yaitu produk hand 

sanitizer.  

Dilhat dari hasil Survey Nielsen yang baru-baru ini dipublikasi terdapat empat katagori 

produk kesehatan yang meningkat sangat signifikan secara year to date yaitu salah satunya hand 

sanitizer meningkat hampir 200%. Meningkatnya produk tersebut dikarenakan selama ini isu 

kesehatan dan kebersihan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Produk tersebut sangatlah 

dibutuhkan oleh kalangan masyarakat luas dikarenakan mampu menjadi antispasi bagi 

kesehatan masyarakat. Keadaan demikian menciptakan potensial atas gelombang permintaan 

yang besar serta persaingan yang ketat. 

Sebagai salah satu penyedia produk hand sanitizer yang saat ini dalam iklim persaingan 

yang ketat, perusahaan enesis group perlu memiliki strategi untuk menciptakan kepuasan 

terhadap masyarakat karena strategi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya untuk 

tetap unggul dalam persiangan jangka panjang. Menyadari pentingnya kepuasan masyarakat 

bagi pencapaian tujuan perusahaan, enesis group harus konsisten menciptakan keunggulan 

bersaing. 

Salah satu diantara aset untuk mencapai keunggulan merek bersaing adalah kekuatan 

merek. Merek memiliki peran yang sangat penting dalam membantu konsumen 



 
 

mengorganisasikan pengetahuan tentang produk sebuah perusahaan. Merek yang terkenal baik 

dan sukses pada ingatan konsumen memberikan dampak positif bagi perusahaan. Untuk 

mencapai sebuah kekuatan merek, perusahaan dapat melakukan dengan meciptakan brand 

equity. Persiangan diantara merek yang beroperasi dipasar semakin meningkat, dan hanya 

merek produk yang memiliki ekuitas yang kuat akan tetap mampu bersaing, merebut dan 

menguasai pasar (Durianto dkk, 2001). Sementara Keller (2013) memaparkan bahwa dalam 

membangun ekuitas merek diperlukan dimensi pengetahuan merek, kesadaran merek dan citra 

merek. Akan tetapi atas paparan diatas penelitian ini berkeinginan untuk lebih memusatkan 

pada dimensi bagian kesadaran merek. 

Kesadaran masyarakat terhadap produk antis (brand awareness) sangat penting, karena 

brand awareness dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih produk antis. Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan Macdonal dan Sharp (2000) bahwa brand awareness 

merupakan faktor yang sangat penting untuk memanipulasi keputusan membeli suatu produk. 

Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran kesadaran merek dengan mengetahui tingkat 

kesadaran merek (brand awareness) antis di benak masyarakat, serta dapat membantu untuk 

menetapkan strategi agar tetap unggul dalam persiangan dan keberlangsungan perusahaan 

dalam jangka panjang. 

Terdapat beberapa tingkatan brand awareness dalam proses pembentukan kegiatan 

perusahaan. Pertama unware of brand, pada tahapan ini konsumen merasa ragu atau tidak yakin 

apakah sudah mengenal merek yang disebutkan atau belum. Tingkatan ini yang harus dihindari 

oleh perusahaan. Kedua brand recognition, pada tahapan ini, konsumen mampu 

mengindetifikasi merek yang disebutkan. Ketiga brand recall, pada tahapan ini, pelanggan 

mampu mengingat merek tanpa diberikan stimulus. Dan keempat top of mind, pada tahapan ini 

pelanggan mengingat merek sebagai pertama kali muncul dipikiran saat berbicara mengenai 

katagori produk tertentu (Markplus, 2009). Demikian perusahaan mendorong para konsumen 

untuk mengenali produk atau merek yang akan dikeluarkan, dan mempertahankan para 

konsumen supaya tetap menggunakan produknya untuk menghasilkan kepuasan konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kesadaran merek merupakan salah satu dimensi yang terpenting bagi perusahaan. 

Konsumen cenderung menggunakan merek yang dikenal maka konsumen berasumsi bahwa 

merek yang tersebut aman untuk dikonsumsi. Maka disini kesadaran merek sangat memiliki 

peranan yang penting. Kesadaran merek ini mencakup top of mind (puncak pikiran), brand 



 
 

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

unware of brand (tidak menyadari merek). 

LANDASAN TEORI 

Merek 

Menurut David Aeker (1997), merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan 

seperti logo, cap atau kemasan dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari 

seseorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Sehingga merek pada kesempatannya 

dapat memberikan tanda kepada konsumen mengenai sumber produk tersebut dan melindungi 

konsumen maupun perusahaan dari para kompetitor yang berusaha membuat produk yang 

tampak indentik. 

Ekuitas Merek 

Bagi seorang pemasar sangatlah penting memahami ekuitas merek dikarenakan ekuitas 

merek dapat meningkatkan preferensi konsumen terhadap sebuah merek. Menurut Aeker 

(1991) ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang terkait dengan suatu merek, 

nama dan simbol yang mampu menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

produk atau jasa baik pada perusahaan ataupun pelanggan.  

Pengetahuan Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2005) brand knowledge merupakan keseluruhan dari 

anggapan, perasaan, gambaran, kenyakinan dan seterusnya yang berhubungan dengan brand. 

Sedangkan menurut Keller (1998) brand knowledge adalah fungsi dari awareness yang 

berhubungan dengan kemampuan konsumen untuk mengingat dan mengenali suatu merek yang 

terdiri dari persepsi konsumen dan segala yang berhubungan dengan merek.  

Asosiasi Merek 

Brand image berkaitan antara asosiasi dengan brand karena ketika kesan-kesan brand 

yang muncul dalam ingatan konsumen meningkat disebabkan semakin banyaknya pengalaman 

konsumen dalam mengkonsumsi atau membeli brand tersebut. Konsumen lebih sering membeli 

produk dengan merek terkenal karena merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah dikenal, 

adanya asumsi bahwa merek terkenal lebih dapat diandalkan, selalu tersedia dan mudah dicari 

dan memiliki kualitas yang tidak diragukan. Sehingga merek yang lebih dikenal lebih sering 

dipilih konsumen dari pada merek yang tidak terkenal (Aeker, 1991). 

 



 
 

Kesadaran Merek 

Menurut Aaker (1997) kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari katagori 

produk tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesadaran merek merupakan kemampuan sebuah 

merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka memikirkan katagori produk 

tertentu dan seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan (Shimp, 2003). 

Merek dengan top of mind tinggi mempunyai nilai pertimbangan tinggi. Jika suatu merek 

tidak tersimpan dalam ingatan, merek tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam keputusan 

pembelian. Biasanya merek-merek yang disimpan dalam benak konsumen adalah merek-merek 

yang disukai dan dibenci (Durianto dkk, 2004). Peran brand awareness dalam ekuitas merek 

tergantung pada tingkat pencapian kesadaran dalam benak konsumen. Durianto dkk (2004) 

menyatakan bahwa brand awareness dapat dibangun dan diperbaiki melalui cara-cara sebagai 

berikut: 

1) Pesan yang disampaikan oleh brand harus mudah diingat oleh konsumen. 

2) Pesan yang disampaikan harus berbeda dengan produk lainnya serta harus ada 

hubungannya antara brand dengan katagori produknya. 

3) Memakai slogan lagu yang menarik sehingga membantu konsumen mengingat merek. 

4) Jika suatu brand memiliki simbol, hendaknya simbol tersebut dapat dihubungkan 

dengan mereknya. 

5) Perluasan nama brand dapat dipakai agar brand semakin diingat konsumen. 

6) Brand awareness dapat diperkuat dengan memakai suatu isarat yang sesuai dengan 

katagori produk, brand, maupun keduanya. 

7) Melakukan pengulangan untuk mengingatkan pengingat, karena membentuk ingatan 

adalah lebih sulit dibandingkan membentuk pengenalan. 

Oleh karena itu dapat diringkas bahwa brand awareness merupakan kemampuan konsumen 

dalam mengingat dan mengenali kembali suatu merek dalam memenuhi kebutuhanya. 

Tingkatan Kesadaran Merek 

Menurut Aaker (1997) kesadaran merek membutuhkan jangkauan kontinum dari 

perasaan yang tak pasti bahwa merek tertentu dikenal, menjadi sebuah kenyakinan bahwa 

produk tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas produk bersangkutan. Kontinum ini dapat 



 
 

terwakilkan oleh beberapa tingkatan brand awareness dalam proses pembentukan dalam 

kegiatan perusahaan (Durianto, Sugiarto, dan Lie Joko Budiman, 2004). 

1. Puncak pikiran (top of mind)  

Adalah ketika konsumen menyebutkan nama merek paling pertama dari berbagai merek 

yang ada dibenak konsumen. 

2. Pengingat kembali terhadap merek (brand recall) 

Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk 

menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. 

3. Pengenalan merek (brand recognition)  

Tingkat minimal dari kesadaran merek. Pengenalan merek sangat penting sebagai 

pilihan merek pada saat konsumen melakukan pembelian. 

4. Tidak menyadari merek (unware of a brand) 

Merupakan tingkat terendah dari kesadaran merek, dimana konsumen tidak menyadari 

keberadaan sebuah merek. 

Top of mind adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen yang satu kali 

muncul dalam benak konsumen atau merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai 

merek yang ada dalam benak konsumen (Durianto, 2004). 

 

Gambar 2.1 Pyramid of Brand Awareness  

(Sumber: Durianto, Sugiarto, dan Lie Joko Budiman, 2004 ) 

 



 
 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang diteliti merupakan referensi dari penelitian terdahulu yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat 

analisis yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai brand awareness. Alat analisis 

tersebut digunakan karena dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.  

Penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber acuan dalam melakukan penelitian ini. 

Penulis menggunakan alat analisis yang digunakan Intan Pawesti sebagai rujukan utama karena 

adanya variable yang sesuai yang juga akan dilakukan penulis. Sedangkan penelitian Yuni 

Aditya Pratiwi digunakan sebagai rujukan tambahan dan bahan masukan untuk memperoleh 

hasil yang lebih maksimal. Berdasarkan kedua penelitian di atas, perbedaan keduanya terhadap 

penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis penelitian.  Jika kedua penelitian tersebut 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sementara jenis penelitian yang penulis lakukan 

menggunakan metode kualitatif.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari 

pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan 

kuantitatif.  

Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian deskriptif adalah 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. 

Deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif yang berupaya untuk memberikan gambaran 

secara lengkap mengenai suatu bentuk permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam penerapannya, penelitian deskriptif cenderung lebih panjang dalam 

proses pengerjaannnya. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian akan memberikan informasi terkait penelitian ini, seseorang yang 

memberikan informasi tersebut disebut informan. seseorang yang benar-benar mengetahui 

persoalan atau permasalahan tertentu secara jelas, akurat, dan terpercaya dan memiliki data-

data yang dapat membantu dalam persoalan atau permasalahan tersebut. 



 
 

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005), informan penelitian ini meliputi tiga macam 

yaitu: 

1. Informan kunci (key informant), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial 

yang diteliti. 

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak 

langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

 

 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah membahas mengenai posisi brand awareness terhadap 

produk antis ditinjau berdasarkan dimensi top of mind, brand recall, brand recognition, dan 

unware of brand. 

Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam (in depth interview) untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana subjek bisa memberikan jawaban 

secara lebih bebas. Menurut Kriyantono (2009), pada wawancara mendalam ini, peneliti relatif 

tidak mempunyai kontrol atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban.  

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Interactive Model seperti yang 

dikemukakan Miles dan Huberman (1994) dalam Pawito (2007). Metode tersebut terdiri dari 

tiga komponen yaitu: 

a. Reduksi Data (data reduction) yang terdiri atas tiga tahap, yakni tahap pertama: editing, 

pengelompokkan dan meringkas data. Tahap kedua: menyusun catatan atau memo yang 

berkenaan dengan proses penelitian sehingga peneliti dapat menentukan tema, 

kelompok dan pola data. Tahap ketiga: peneliti menyusun rancangan konsep-konsep 

serta penjelasan berkenaan dengan tema, pola atau kelompok yang bersangkutan. 

b. Penyajian data (data display), melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, 

yakni mengelompokkan data satu dan lainnya. 



 
 

Penarikan kesimpulan, peneliti menerapkan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-

pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang dibuat. 

Keabsahan Data 

uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member check. Adapun 

peneliti melakukan uji kredibiltas data dengan menggunakan satu dimensi yaitu: 

a) Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang 

baru. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk rapport, semakin 

akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informaasi yang 

disembunyikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti memberikan hasil laporan dan analisa berdasarkan hasil penelitian 

yang didapat secara wawancara mendalam (in depth interview) kepada para informan, semua 

laporan dan analisa yang penulis buat mengacu pada rumusan masalah yaitu bagaimana 

penerapan brand awareness terhadap produk antis ditengah wabah corona. 

Hasil laporan dan analisa yang penulis buat terbagi menajadi tiga bagian, bagian pertama 

penulis akan menjelaskan tentang latarbelakang para informan yang merupakan pelaku pada 

aktivitas proses pembelian produk hand sanitizer. Kemudian pada bagian kedua, peneliti akan 

melakukan analisa dari data yang didapat. Dan pada bagian ketiga adalah pembahasan dan hasil 

penelitian. 

Hasil Penelitian 

Top Of Mind 

Tema          : Brand Awareness 

Sub Tema   : Top Of Mind 

Pertanyaan : Apa merek hand sanitizer yang pertama kali dalam benak anda? 



 
 

Berikut adalah pernyataan dari para informan terkait dengan merek yang pertama kali muncul di 

dalam benak mereka dan disebutkan ketika ditanya mengenai sebuah katagori produk yang ada di 

pasaran.  

“Lifebouy, nuvo dari produk sabun yang memproduksi produk tersebut.” (MRR, 10-09-2020) 

“Merek nuvo, emang dari dulu si kalo nuvo tuh jadi antiseptik sekalian aja.” (RTA, 10-09-2020) 

“ini apa itu yang ijo detol iya detol iya.” (AF, 10-09-2020) 

“Gak ada, soalnya itu beli diapotik dan itu kaya buatan dari apotiknya.” (MR, 11-09-2020) 

“Oh ini merek nuvo sama kali yang ini yang terlihat mata, nuvo.” (FAG, 11-09-2020) 

Informan telah menggambarkan keadaan produk bahwa merek antis tidak pertama kali disebutkan 

dalam benak konsumen melainkan merek pesaing seperti nuvo, lifeboy dan detol yang ada dalam benak 

konsumen. Akan tetapi hal yang berbeda terdapat satu informan yang tidak menyebutkan merek atau 

tidak ada didalam benaknya, dikarenakan ia lebih mencari fungsi pada saat itu dan mengabaikan sebuah 

merek.  

Berdasarkan kutipan wawancara di atas apabila dikaitkan dengan penelitian ini adalah informan 

tidak menyadari sebuah merek antis dalam mecari kebutuhan hand santizer. Pada tahap ini, bukanlah 

merek yang pertama kali muncul dalam benak konsumen serta merek tersebut bukanlah merek utama 

dalam benak konsumen ketika dalam membeli produk hand sanitizer. 

Brand Recall 

Tema          : Brand Awareness 

Sub Tema   : Brand Recall 

Pertanyaan : Apa saja merek hand sanitizer yang kamu ketahui? 

Berikutnya adalah pernyataan dari informan tentang Pengingatan kembali terhadap merek 

didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk.  

“Dettol, nuvo, lifebuoy terus antis. Udah itu yang saya tau.” (MRR, 10-09-2020) 

“aduh saya kurang tau si.” (RTA, 10-09-2020) 

“ini apa itu yang ijo detol iya detol ya.” (AF, 10-09-2020) 

“Dettol, antis itu si yang saya tau.” (MR, 11-09-2020) 

“Ada antis dan nuvo ada toftis itu yang gua tau.” (FAG, 11-09-2020) 

Berdasarkan kutipan wawacara diatas apabila dikaitkan dengan penelitian ini adalah subjek sudah 

menyadari bahwa dirinya mengalami pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada pertanyaan 



 
 

untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Pada tahapan ini, subjek sudah lebih 

banyak mengenal jenis-jenis merek seperti Dettol, lifebuoy, dan antis. Merek antis disebutkan dalam 

penyataan ini artinya tingkat brand recall merek antis memberikan hasil yang cukup baik untuk sebuah 

merek hand sanitizer. 

Brand Recognition 

Tema          : Brand Awareness 

Sub Tema   : Brand Recognition 

Pertanyaan : Apakah anda mengenal produk hand sanitizer merek antis? 

Berikut adalah pernyataan dari informan tentang kesadaran informan dengan memberikan 

stimulus atau bantuan.  

“Mengenal, Cuma kurang begitu dalam ya kenal hanya sebatas tau oh ini produk hand sanitizer.” 

(MRR, 10-09-2020) 

“Oh iya saya baru inget nih karena mas nya ingetin saya nih iya saya tau ada produk hand sanitizer 

antis sekarang.” (RTA, 10-09-2020) 

“Iya antis tau tau, nah itu antis bukan dettol.” (AF, 10-09-2020) 

“Mengenal.” (MR, 11-09-2020) 

“Antis mengenal.” (FAG, 11-09-2020) 

Berdasarkan kesimpulan kutipan wawancara diatas dapat dikaitkan dengan penelitian ini bahwa 

upaya pengenalan kembali merek cukup dikenal oleh informan sehingga informan mampu dengan baik 

untuk mengenali merek dan memberikan nama merek sebagai pentunjuk, dengan diberikan rangsangan 

yang cukup besar mengenai satu produk tertentu. 

Unaware Of  a Brand 

Tema          : Brand Awareness 

Sub Tema   : Unaware Of a Brand 

Pertanyaan : Bagaimana anda tidak begitu peduli dengan sebuah merek? 

Dalam pernyataannya informan menjelaskan begitu tidak peduli dan penting sebuah merek, 

mereka lebih melihat fungsinya daripada sebuah merek karena pada dasarnya mereka butuh sekali akan 

sebuah barang tersebut . Akan tetapi ada hal sebaliknya mereka peduli dengan sebuah merek, karena 

dengan melihat merek juga kualitas produk tersebut . Hal ini dapat dilihat dari hasil proses wawancara 

bersama para informan, yaitu diantaranya: 

“Pastinya jika merek itu sangat diunggulkan, maksud saya sebagai pembeli atau costomer perlu. Ya 

sederhananya fungsi sama tapi merek mungkin kasarnya mendoktrin massyrakat agar membeli produk 



 
 

tersebut melalui iklan campign-campign yang dibuat dengan narasi persuasive agar costomer itu mau 

dan membeli produk tersebut.” (MRR, 10-09-2020) 

“Engga si apapu itu, selagi fungsi sama hand sanitizer.” (RTA, 10-09-2020) 

“Kalo gua peduli, karena melihat pertama dari takerecord ya dia penjual apa si mengeluarkan 

produknya produk apa aja yang dia keluarkan dari si apa namnya brand tersebut misalkan Dettol dia 

kan rata rata mengeluarkan produknya kaya untuk antibakterial yang seperti itu dan udah bisangnya 

kalo menurut gua yang gua liat terus karena dia sudah menjualnya dari situ makanya percaya emang 

produk itu.” (AF, 10-09-2020) 

“karena saat itu emang kebutuhannya emang suplainya sedang sedikit jadi ketika ada walau tidak ada 

merek pun tidak masalah karena itu dibutuhkan lebih kefungsinya.” (MR, 11-09-2020) 

“kalo sebuah merek itu sendiri ga terlalu penting kita ada hand sanitizer aja selama pendemi ini kan 

apapun mereknya selama berguna ga masalah.” (FAG, 11-09-2020) 

Berdasarkan kesimpulan kutipan wawancara di atas dapat dikaitkan dengan penelitian ini bahwa 

informan sebagai konsumen pada dasarnya semua informan yang peneliti wawancara mereka 

merupakan konsumen yang sadar akan keberadaan sebuah merek-merek dipasaran dalam hal ini merek 

dari produk hand sanitizer. Akan tetapi sebagian konsumen melihat dalam kondisi seperti pandemi ini 

mereka tidak begitu peduli dengan sebuah merek. 

PEMBAHASAN 

1) Top of Mind 

Pada tingkatan top of mind ini para informan ketika memberikan pernyataan 

menyebut merek pertama kali didalam benaknya. Hal ini sangat menentukan apakah 

merek tersebut mampu menjadi utama didalam benak konsumen. Dalam tahap ini 

tergambarkan cukup besar pada semua informan, bahwa mereka tidak memberikan 

pernyataan atau menyebutan pertama kali merek antis yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Sehingga mendapatkan hasil data, bahwa merek tersebut belum berada pada tingkatan 

top of mind, padahal tingkatan ini sangat menentukan dalam pencapaian tingkatan 

brand awareness sendiri bagi perusahaan . 

2) Brand Recall 

Di tingkatan kedua ini para informan tidak perlu diberikan suatu rangsangan untuk 

menyebutkan merek-merek tertentu didalam pasaran. Para informan sudah menyadari 

bahwa dirinya mengalami pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada 

pertanyaan untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Pada 



 
 

tingkatan ini, sebagian besar informan memahami dan mengenal melalui media promosi 

dan iklan seperti juga ketika informan hendak mengunjungi apotek dan pasar tertentu. 

Secara tidak langsung informan mengenal merek dari media tersebut. terkesan terhadap 

tidak diberikannya sebuah rangsangan dalam informasi tertentu, Merek antis terindikasi 

melalui beberapa penyataan informan. Hal demikian dapat diartinya bahwa brand recall 

merek antis memberikan hasil yang cukup baik untuk sebuah merek hand sanitizer. 

Sehingga keadaan demikian dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan. 

3) Brand Recognition 

Di tingkatan Brand Recognition ini para informan diukur kesadarannya akan 

sebuah merek dengan memberikannya bantuan. Semua informan mampu dengan baik 

untuk mengenali merek dan memberikan nama merek sebagai pentunjuk, dengan 

diberikan rangsangan yang cukup besar mengenai satu produk tertentu. Seperti halnya 

iya diberikan pertanyaan terkait merek antis kemudian mereka mengenal dan mengingat 

produk dari merek antis. Landasan yang mereka peroleh bahwa merek ini sangat populis 

dikaitakan dengan produk hand sanitizer. 

4) Unware Of a Brand 

Pada tingkatan terakhir adalah Unaware Of  a Brand, yaitu Konsumen tidak sadar 

akan keberadaan merek-merek dipasaran, dan didalam benaknya semua merek adalah 

sama dengan tidak memperdulikan kualitas merek tersebut. Untuk pengukuran unware 

of a brand dilakukan observasi terhadap pertanyaan pengenalan brand awareness 

sebelumnya dengan melibatkan informan yang menjawab alternatif jawaban tidak 

mengenal sama sekali atau menjawab tidak tahu ketika ditunjukan foto dari merek 

tersebut. Kemudian Pada dasarnya semua informan yang peneliti wawancara mereka 

merupakan konsumen yang sadar akan keberadaan sebuah merek-merek dipasaran 

dalam hal ini merek dari produk hand sanitizer. 

Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa merek antis telah berhasil menciptakan 

brand awareness berdasarkan analisa yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu brand tersebut 

sudah dikenal dan dingat oleh konsumen. Sehingga ketika merek tersebut menjadi salah satu 

merek yang dingat dan dikenal oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan, maka perusahaan 

tersebut akan memiliki nilai tersendiri dan mampu bersaing dipasar. Dari hasil penelitian disisi 

lain, brand recall dan recognition terhadap merek antis mendapatkan respon yang signifikan 

dari para konsumennya. Mereka menganggap bahwa merek antis merupakan merek yang 



 
 

dikenal dan diingat dikarenakan merek tersebut sudah banyak dipasaran. Selanjutnya  untuk 

dapat meningkatkan brand awareness, perusahaan harus mampu menyakinkan konsumen agar 

tidak memilih produk merek pesaing ketika akan membeli produk hand sanitizer serta membuat 

konsumen mencintai merek antis. Hal ini dapat dilakukan perusahaan dengan membuat ikatan 

serta menjalin komunikasi dengan para konsumen, seperti melakukan interaksi dengan 

konsumen melalui sosial media. Jika tidak demikian maka perusahan akan sulit bertahan dalam 

jangka waktu panjang. Sehingga diperlukan konsep branding yang lebih meluas untuk 

mengenalkan produk secara intens kepada konsumen. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkatanya dari dimensi top of mind, brand recall, 

brand recognition, dan unware of brand diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

1. Pada tingkatan pertama yaitu top of mind, merek antis bukanlah merek yang paling 

utama didalam benak informan. Sehingga hal ini kemungkinan besar terkait karena yang 

menjadi informan ketahui produk hand sanitizer adalah merek yang sudah kenal dan 

dingat seperti dettol, lifeboy dan sebagainya. Hal demikian dapat memberikan 

gambaran bahwa merek antis dalam tingkatan ini belum menjadi sesuatu pertimbangan 

yang tinggi bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan produk kesehatan. 

2. Pada tingkatan kedua yaitu brand recall, sebagian besar informan menyebutkan merek 

antis tanpa diberikan suatu rangsangan untuk menyebutkan merek tertentu melainkan 

termasuk sebagai merek dari produk hand sanitizer yang dikenal. Sehingga pada tahap 

ini merek antis memberikan hasil kecakapan merek yang cukup baik untuk sebuah 

merek hand sanitizer. 

3. Pada tingkatan kedua yaitu brand recognition, dalam upaya ini pengenalan kembali 

merek cukup dikenal oleh informan sehingga informan mampu dengan baik untuk 

mengenali merek dan memberikan nama merek sebagai pentunjuk yaitu dengan 

mengingat dan mengenal merek antis. Bahkan dalam sebuah kutipan wawancara diatas 

terdapat kekeliruan dimana informan menyebutkan merek pesaing padahal merek yang 

dimaksud informan adalah merek antis. Keadaan ini memberikan nilai tamabahan bagi 

merek antis sebagai merek yang cukup dikenal dan ingat oleh informan. 

4. Pada tingkatan terakhir unware of a brand, tingkatan tersebut menjadi hal yang menarik 

bagi peneliti dimana dalam fenomena pandemi serta gelombang besar permintaan akan 

sebuah produk hand sanitizer. informan menjelaskan begitu tidak peduli dan penting 



 
 

akan sebuah merek, mereka lebih melihat fungsinya disaat keadaan seperti ini daripada 

sebuah merek karena pada dasarnya mereka butuh sekali akan sebuah barang tersebut . 

Akan tetapi ada hal sebaliknya mereka peduli dengan sebuah merek, karena dengan 

melihat merek juga kualitas produk tersebut . akan tetapi pada dasarnya semua informan 

merupakan konsumen yang sadar akan keberadaan sebuah merek-merek dipasaran 

dalam hal ini merek dari produk hand sanitizer. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini adapun saran yang diberikan kepada beberapa pihak 

sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan 

a) Bagi perusahaan masih perlu dilakukan beberapa peningkatan berkaitan 

dengan indikator yang dianggap masih perlu dievaluasi. Tahap top of 

mind, masih terdapat konsumen yang merasa belum menempatkan merek 

tersebut sebagai merek pertama dalam benak konsumen.  

b) Pada tingkatan kedua dan ketiga yaitu brand recall dan recognition, 

sebagian besar informan cukup baik dengan mengenal dan mengingat 

sebuah merek antis. Akan tetapi perlu ditingkatkan eksistensi yang sudah 

teruji oleh waktu, keberadaan merek yang telah berlangsung lama 

menunjukan bahwa merek tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan 

harapan konsumen. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain diluar variable 

yang digunakan dalam penelitian ini guna dapat menjadi pertimbangan 

bagi perusahaan untuk dapat mengetahui beberapa hal lain yang berkaitan 

dengan upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan bran yang kuat. 
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