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 Penelitian ini bertujuaan untuk menggambarkan nilai dari ekuitas merek dari merek 

dagang kopi siap minum Fore Coffee. Penelitian ini menggunakan pemodelan ekuitas merek 

miliki Aaker (1991) yang menjadikan kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan 

loyalitas merek sebagai dimensi ekuitas merek. Penelitian ini menggunakan seratus responden 

konsumen Fore Coffee yang bertempat tinggal di Jakarta yang dipilih dengan metode purposive 

sampling. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode statistik deskriptif nilai tendensi 

tengah atau measurment central tendency dan frekuensi. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa 

Fore Coffee memiliki persepsi kualitas yang tinggi, konsumen sudah memiliki kesadaran 

merek dan asosiasi merek dalam benak mereka, dan dimensi loyalitas merek yang masih 

rendah.  

 

Kata Kunci : Ekuitas merek, loyalitas merek, kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 

merek, Fore Coffee 
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Pendahuluan 

Kopi telah menjadi menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya masyarakat Indonesia. 

Kopi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada abad ke-17. Saat ini Indonesia 

adalah salah satu negara penghasil dan pengekspor biji kopi terbesar. Berdasarkan International 

Coffee Organization,  Indonesia berada pada peringkat empat negara pengekspor biji kopi. 

Indonesia juga dikenal sebagai negara produsen dan pengekspor kopi terbesar kedua di 

ASEAN setelah Vietnam. Hampir di seluruh provinsi di Indonesia kita dapat menemukan 

perkebunan kopi. Faktor produksi dan sejarah yang panjang, membuat kopi telah menjadi 

bagian dari gaya hidup bahwa budaya di masyarakat. Kopi dapat kita temukan disegala 

kalangan masyarakat, tanpa memandang usia, status ekonomi, dan gender. 

Minum kopi saat ini sudah menjadi gaya hidup dari kaum urban. Meningkatnya 

popularitas kopi dimanfaatkan generasi muda menjadi peluang bisnis. Peluang bisnis kopi 

kekinian ini juga didorong oleh pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran, pembelian, 

dan pembayaran (Alfirahmi, 2019). Tahun 2019 jumlah gerai kopi jaringan di kota-kota besar 

jumlahnya mencapai 2.950 gerai, dengan estimasi nilai pasar lebih dari Rp 4.8 triliun per tahun 

(Toffin, 2020). Nilai tersebut dapat lebih besar karena tidak memperhitungkan gerai-gerai 

kecil. Hal tersebut menunjukan bahwa bisnis kopi siap minum/ ready to drink (RTD) adalah 

sektor bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Bertambahnya gerai kopi dengan berbagai merek membuat masyarakat memiliki 

banyak pilihan. Berbagai merek muncul dengan menawarkan keunikannya masing-masing.  

Hal ini membuat persaingan pasar semakin meningkat. Walaupun demikian pasar kopi siap 

minum masih didominasi oleh merek-merek besar. Dari berbagai merek kopi, merek seperti 

Starbucks, Excelso, dan J-co adalah top of mind merek kopi pada generasi muda milenial (IDN 

Times, 2019).   

Merek atau brand berperan sebagai pengenal dan pembeda dari produk lain yang serupa 

(Aaker, 1991). Merek juga memiliki peran penting untuk menciptakan hubungan antara 

konsumen dan bisnis. Membangun merek yang kuat dan memiliki nilai yang nyata mampu 

untuk mempengaruhi pilihan konsumen dan mendapat loyalitas konsumen (Sumiati et al, 

2016). Eric Newman menyatakan, dalam kehidupan konsumen yang semakin rumit, tergesa-

gesa, dan sedikit waktu, merek memiliki kemampuan untuk menyederhanakan pengambilan 

keputusan (Kotler & Keller, 2012). Menurut David Aaker aset yang menjadi dasar dari ekuitas 

merek dapat dikelompokan menjadi lima ketegori yaitu ; 1) Brand loyalty, 2) Brand awareness, 
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3) Perceived quality, 4) Brand association, 5) aset lainnya. 

Salah satu merek kopi siap minum yang sedang berkembang saat ini adalah Fore. Kopi 

Fore sebagai bisnis kedai kopi siap minum didirikan pada tahun 2018. Memanfaatkan 

perkembangan teknologi digital berbasis aplikasi mobile, Fore melakukan pertumbuhan bisnis 

yang sangat cepat dengan menggunakan strategi penjualan offline dan online. Sukses di kuartal 

pertama 2019, Fore menargetkan membuka 100 gerai kopi baru di Jakarta selama 2019 

(Octaviani, 2019). Ekspansi bisnis secara masif dalam waktu singkat dapat menjadi strategi 

untuk membangun ekuitas merek dari Fore. 

 

Rumusan Masalah 

 

Untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang Fore perlu membangun ekuitas merek yang 

kuat. Merek yang memiliki ekuitas merek dimungkinkan untuk memberi harga premium pada 

barang sehingga mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Merek yang tidak 

memiliki ekuitas merek tidak diuntungkan karena harus menaruh investasi lebih besar pada 

kegiatan promosi. Maka memiliki ekuitas merek penting bagi suatu usaha atau perusahaan 

untuk menjamin keberlanjutan bisnis. 

 

Pertanyaan Penelitian 

Fore Coffee perlu memahami brand equity  berdasarkan persepsi konsumen 

menggunakan ekuitas merek model Aaker. Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini 

adalah bagaimana persepsi konsumen terhadap ekuitas merek Fore Coffee? 

 

Landasan Teori 

Menurut David Aaker (1991) merek merupakan nama atau simbol berupa logo, tanda 

dagang, atau desain yang berfungsi menjadi pembeda. Merek membantu konsumen untuk 

mengidentifikasi suatu produk atau jasa seorang penjual/kelompok dagang dari penjual lain 

yang memiliki kemiripan produk dan jasa. Merek menjadi informasi bagi konsumen dari mana 

suatu produk berasal, memberikan jaminan kepada konsumen siapa pembuat produk tersebut. 

Merek sebagai sebuah logo dan nama sudah ada sejak lama dalam perdagangan namun baru 

pada abad-20 merek dan asosiasi merek menjadi faktor sentral dalam persaingan. Merek sudah 

berevolusi menjadi hal yang lebih rumit dari tujuan awal (Batey, 2008). Merek berbeda dari 

produk itu sendiri perbedaan antara produk dan merek dapat dilihat pada poin dibawah : 
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Tabel 1. Perbedaan Produk dan Merek, sumber (Batey, 2008) 

Produk Merek 

Dipilih karena fungsi dan spesifikasi Dipilih karena arti dan makna yang 

diberikan oleh merek tersebut 

Berada dirak dan etalase toko Berada pada persepsi konsumen 

Dapat habis dan rusak Bersifat intangible dan kekal 

Dapat ditiru dan diduplikasi oleh kompetitor Bersifat unik dan sulit ditiru 

 

Ekuitas merek 

Ekuitas merek adalah merupakan kumpulan aset yang  secara langsung berkaitan 

dengan nama dan simbol merek dan memberikan nilai tambah pada produk ataupun jasa bagi 

perusahaan dan atau konsumen perusahaan (Aaker, 1991, 1996). Sebagai sebuah aset, ekuitas 

merek adalah nilai yang dibangun oleh manajemen merek. Nilai yang diberikan pada 

konsumen dapat mempengaruhi konsumen dalam proses pembelian. Meningkatkan nilai dan 

meningkatkan pengaruh dari ekuitas merek adalah tujuan utama dari membangun merek yang 

kuat. Menurut Aaker (1991, 1996) aset utama yang menyusun ekuitas merek terdiri dari 

loyalitas merek, kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek. 

Loyalitas merek dapat dikatakan merupakan faktor sentral dari kegiatan marketing. 

Setiap Marketer berusaha untuk mempertahankan pelanggan yang mereka miliki. Loyalitas 

dapat diartikan sebagai komitmen untuk melakukan pembelian ulang pada produk atau merek 

yang sama secara konsisten di masa depan (Oliver, 1999). Loyalitas merek merupakan 

komponen ekuitas yang mengukur keterikatan konsumen dengan merek, semakin terikat 

konsumen maka ia akan cenderung untuk tidak beralih pada merek lain. Apabila keterikatan 

konsumen terjadi pada produk yang dijual dan bukan pada merek maka hal tersebut bukanlah 

loyalitas merek. Meningkatkan loyalitas merek akan mengurangi kerentanan bagi perusahaan 

untuk kehilangan konsumennya. Menurut Aaker (1991) loyalitas merek yang berbasis 

konsumen seringkali merupakan inti dari ekuitas merek.  Berbeda dari elemen ekuitas merek 

lainnya, loyalitas merek terbangun setelah adanya interaksi pengalaman penggunaan antara 

konsumen dan merek. Aaker kemudian membagi loyalitas merek dalam lima tingkatan yaitu; 

(1) Non-loyal konsumen, yaitu konsumen tidak memiliki keterikatan pada merek, (2) Habitual 

buyer adalah konsumen yang puas pada merek atau setidaknya tidak kecewa pada merek yang 

ia beli, (3) Switching cost-Buyer adalah konsumen yang puas dengan merek dan memiliki 

kesadaran untuk memperhitungkan biaya (waktu, performa produk, risiko, harga, dll) yang 

terhubung pada merek, (4) Tingkat keempat adalah konsumen yang memiliki ikatan emosional 
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dengan merek, (5) Konsumen loyal adalah tingkat tertinggi dari loyalitas merek, mereka terikat 

secara emosi pada suatu merek. 

 Kesadaran dapat diartikan dengan seberapa kuat ingatan terhadap sebuah merek hadir 

dalam pikiran seseorang. Kemampuan pembeli potensial  untuk mengingat atau mengenali 

sebuah merek, mengingat sejumlah produk dari merek, dan  atau informasi lainnya terkait 

merek disebut sebagai kesadaran merek (Aaker, 1991). Ingatan calon pembeli terhadap suatu 

merek yang tertanam dalam pikiran dapat diakses bila diperlukan. Pemasar akan kesulitan 

untuk menjelaskan atribut dari suatu merek apabila sebelumnya merek tersebut tidak dikenali.  

Tingkat kesadaran merek beragam mulai dari tingkat tidak yakin pada merek hingga 

tingkat keyakinan bahwa merek tersebut adalah satu satunya merek di sebuah kelompok 

produk. Aaker (1991) membagi tingkat kesadaran merek menjadi empat kelompok yaitu, 

unaware brand, brand recognition, brand recall, dan top brand. Tingkat paling rendah adalah 

brand recognition, pada tingkat ini konsumen mampu menghubungkan merek dan produk 

setelah diberi tahu nama merek ataupun kelas produk. Tingkat selanjutnya adalah brand recall  

masyarakat diminta menyebutkan merek dan merek yang berhubungan dengan dengan merek 

tersebut tanpa diberi bantuan. Tingkat tertinggi adalah top of mind, merupakan brand recall 

yang pertama kali disebut. 

Aaker (1991) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai persepsi konsumen  terhadap 

seluruh kualitas atau keunggulan dari produk atau jasa. Persepsi adalah suatu yang tidak nyata 

(intangible). Persepsi kualitas tidak selalu dapat ditentukan secara mutlak dan objektif. Hal ini 

dikarenakan setiap konsumen  dalam membentuk persepsi memiliki poin-poin penilaian yang 

berbeda-beda. Hal-hal yang menjadi poin penilaian ini umumnya berdasarkan karakteristik 

produk seperti ketangguhan dan performa. Persepsi ini tidak selalu menggambarkan secara 

aktual kualitas produk. Persepsi kualitas berkaitan dengan keputusan pembelian (Aaker,1991) 

dan memiliki hubungan yang positif pada keputusan pembelian (San, 2011). Merek yang 

memiliki persepsi kualitas yang tinggi akan memiliki peluang lebih tinggi untuk 

dipertimbangkan menjadi alternatif pembelian. 

Aaker (1991) mendefinisikan asosiasi merek sebagai segala sesuatu yang terhubung 

(linked) dalam memori terhadap merek. Asosiasi terbentuk karena adanya pengalaman atau 

karena mendapatkan paparan informasi. Semakin banyak pengalaman dan paparan informasi 

yang diterima maka asosiasi yang terbentuk akan semakin kuat. Untuk membangun asosiasi 

yang kuat diperlukan keterlibatan pendekatan atau cara yang beragam dan saling berhubungan. 

Dalam marketing teori mengenai asosiasi merek terlihat adanya kesamaan pandangan bahwa 
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secara dominan asosiasi merek terbentuk oleh impresi visual, hal ini dikarenakan dua pertiga  

stimuli yang mencapai otak adalah visual (Thellefsen et al, 2015). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif statistik dengan  mengambil ekuitas 

merek Fore Coffee sebagai objek penelitian. Penelitian ini mencoba menggambarkan ekuitas 

merek kopi Fore berdasarkan pemodelan Aaker. Penelitian ini mengamati empat dimensi dari 

ekuitas merek yaitu loyalitas merek (X1), kesadaran merek (X2), persepsi kualitas (X3), dan 

asosiasi merek (X4). Data diambil dengan melakukan survey pada 100 konsumen Fore Coffee 

yang bertempat tinggal di Jakarta. 

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan metode 

survei kuesioner. Teknik sampling yang digunakan non-probabilitas sampling metode 

purposive sampling. Survei dilakukan pada 100 responden dengan ketentuan pernah 

mengkonsumsi produk dari fore coffee dan bertempat tinggal di Jakarta. Pada kuesioner 

tersebut responden diminta untuk memberi tanggapan pada pernyataan yang diberikan dengan 

cara memilih lima titik pengukuran skala Likert dengan nilai 1) sangat tidak setuju, 2) tidak 

setuju, 3) netral, 4) setuju, dan 5) sangat tidak setuju. 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hal dari pengolahan data 

kuantitatif. Statistik deskriptif membantu menyederhanakan data yang besar menjadi ringkasan 

yang lebih mudah dipahami. Pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk 

menunjukan informasi dasar dalam sekumpulan dataset dari variabel yang diteliti. Pada 

penelitian ini pengukuran statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel adalah 

frekuensi dan tendensi tengah yang terdiri dari mean, median, dan mode. 

Daftar pertanyaan 

Variabel Dimensi Indikator Sumber 

Ekuitas merek/ 

brand equity 

Kesadaran 

merek 

BA1. Saya mengetahui Fore Cofee. 

BA2. Saya tahu rupa tampilan Fore 

Coffee. 

BA3. Saya dapat mengenali Fore Coffee 

diantara merek lain. 

BA4. Bila diminta menyebutkan merek-

merek Coffee shop saya teringat 

Fore Coffee. 

BA5. Fore Coffee adalah merek pertama 

yang saya ingat diantara merek 

lain. 

BA6. Fore Coffee selalu teringat ketika   

Yoo & Donthu, 

2000 

Fitriani, 2020 

Wisani, 2016 
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saya akan membeli kopi. 

 

Asosiasi Merek BS1. Beberapa karakteristik Fore 

Coffee dapat saya ingat dengan 

cepat. 

BS2. Saya dapat mengingat simbol atau 

logo dari Fore Coffee. 

BS3. Untuk memesan produk Fore 

Coffee bisa dengan mudah 

menggunakan smartphone. 

BS4. Fore Coffee memberikan layanan 

pesan antar. 

BS5. Fore Coffee yang memiliki 

kualitas sepadan dengan biaya 

yang dikeluarkan. 

BS6. Fore Coffee merupakan merek 

yang berbeda dengan pesaingnya 

BS7. Saya kesulitan membayangkan 

Fore Coffee.* 

Yoo & Donthu, 

2000 

 

Persepsi 

Kualitas 

QP1. Fore Coffee memiliki kualitas 

yang tinggi. 

QP2. Fore Coffee adalah Coffee shop 

yang memberikan kualitas lebih 

baik dibandingkan dengan merek 

lain. 

QP3. kemungkinan Fore Coffee 

memberikan produk dan layanan 

yang berkualitas sangatlah tinggi. 

QP4. kemungkinan Fore Coffee dapat 

diandalkan sangatlah tinggi. 

QP5. Fore coffe pasti memiliki kualitas 

yang baik. 

QP6. Saya merasa karyawan Fore 

Coffee sangat memahami menu 

yang ditawarkan. 

QP7. Saya merasa mendapatkan 

pelayanan yang sigap, tanggap, 

dan cepat selama di outlet Fore 

Coffee. 

QP8. Fore Coffee menawarkan kualitas 

produk yang konsisten. 

QP9. Fore coffe terlihat memiliki 

kualitas yang rendah.* 

Yoo & Donthu, 

2000 

Fitriani, 2020 

Wisani, 2016 

Loyalitas 

merek 

BR1. Saya pelanggan loyal Fore Coffee 

BR2. Fore coffe akan menjadi pilihan 

pertama saya. 

BR3. Saya tidak akan membeli kopi 

Yoo & Donthu, 

2000 

Fitriani, 2020 
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merek lain bila masih dapat 

mengakses Fore Coffee. 

BR4. Saya akan merekomendasikan 

Fore Coffee kepada teman saya. 

BR5. Saya akan mengkonsumsi Fore 

Coffee meskipun mengalami 

kenaikan harga. 

 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  

 Kesadaran merek Fore Coffee berdasarkan persepsi konsumen saat ini berada pada 

tingkat brand recognition dan brand recalling. Hasil ini berarti konsumen dapat mengingat 

merek Fore Coffee dan dapat membedakannya diantara merek lain. Lebih dari 80% konsumen 

setuju bila mereka tahu merek Fore Coffee dan dapat membedakannya diantara merek lain. 

Membangun kesadaran merek ini penting karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Karena konsumen akan cenderung lebih memilih produk dengan merek yang 

lebih familiar,  maka Fore Coffee memiliki peluang lebih besar untuk menjadi alternatif 

pembelian dibandingkan dengan produk yang tidak dikenali.  Walaupun sudah memiliki 

kesadaran merek dalam ingatan konsumen, namun saat ini Fore Coffee belum mencapai 

tingkat top brand bagi konsumen. Merek Fore Coffee bukanlah merek pertama yang muncul 

dalam ingatan konsumen. Selain itu hanya 30% konsumen yang menyatakan mengingat Fore 

Coffee saat akan melakukan pembelian. Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada merek kopi 

siap minum lain yang menjadi prioritas konsumen. 

Konsumen percaya bahwa Fore Coffee memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini terlihat 

dari pengukuran persepsi kualitas, konsumen memiliki persepsi bahwa produk dan pelayanan 

yang diberikan Fore coffe memiliki kualitas yang baik. Seluruh indikator pertanyaan memiliki 

tendensi tengah 4 yang menyatakan positif setuju bahwa Fore Coffee memiliki kualitas yang 

tinggi. Fore Coffee berhasil mengelola hal-hal yang menurut konsumen penting untuk dimiliki 

oleh produk kopi siap minum. Berdasarkan data seratus responden lebih dari 50% konsumen 

Fore Coffee memiliki persepsi bahwa produk dan layanan Fore Coffee memiliki kualitas yang 

baik. 53% konsumen Fore Coffee  percaya bahwa Fore Coffee memberikan kualitas yang lebih 

baik dibandingkan merek kopi siap minum lainnya. Pendapat setuju paling tinggi terdapat pada 

pernyataan bahwa konsumen merasa mendapatkan pelayanan yang sigap, tanggap, dan cepat 

selama di outlet Fore Coffee sebesar 78%. 
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Fore Coffee juga sudah membangun asosiasi merek dalam persepsi konsumen. 

Berdasarkan nilai tendensi tengah dari seratus responden, konsumen Fore Coffee menunjukkan 

kecenderungan setuju pada pernyataan asosiasi merek terlihat pada nilai mode dan median 

yang menunjukan nilai  4 dan 5. Konsumen Fore Coffee mampu untuk menghubungkan 

karakter tertentu dan logo/simbol dengan merek Fore Coffee. Konsumen tidak memiliki 

kesulitan untuk membayangkan Fore cofee. Konsumen juga setuju bahwa Fore Coffee mudah 

untuk dipesan menggunakan aplikasi smartphone dan memberikan layanan pesan antar.  

Pengembangan aplikasi dan layanan pesan antar adalah dua inovasi yang 

dikembangkan oleh Fore Coffee. Sayangnya asosiasi merek ini belum mampu menjadi 

diferensiasi atau pembeda antara Fore cofee dengan merek lain. Mengembangkan aplikasi 

sendiri dengan nama yang sama dengan merek belum menjadi pembeda dari merek lain. Hanya 

49% konsumen yang menganggap Fore Coffee berbeda dari merek lain. 

Loyalitas pada merek Fore Coffee dapat dikatakan berada pada level yang rendah. 

Konsumen dapat dikatakan loyal bila dalam dirinya terdapat komitmen untuk melakukan 

pembelian ulang. Berdasarkan nilai tendensi tengah dan frekuensi data seratus responden, 

konsumen Fore menunjukkan kecenderungan bersikap netral dan tidak merasa dirinya loyal 

pada merek. Nilai tendensi tengah menunjukkan median dan mode tiga yang berarti konsumen 

bersikap netral. Sedangkan pengukuran frekuensi menunjukkan hasil akumulasi pernyataan 

tidak setuju yang tinggi dibanding pernyataan netral dan setuju. Berdasarkan frekuensi hanya 

25% konsumen yang menyatakan dirinya konsumen loyal dan 40% menyatakan  tidak loyal. 

Hanya 22% konsumen yang menjadikan Fore Coffee sebagai pilihan pertama. Indikator BR3 

menunjukkan 47% konsumen tidak menjadikan Fore Coffee satu-satunya alternatif pembelian. 

Indikator BR5 menunjukkan 33% konsumen sensitif terhadap kenaikan harga dan 30% 

konsumen lain tidak menghentikan pembelian walau terjadi kenaikan harga. Walaupun pada 

lima indikator lain konsumen menunjukkan kecenderungan untuk bersikap tidak loyal, pada 

indikator BR4 50% konsumen menunjukkan sikap yang merupakan ciri konsumen loyal 

menurut Aaker. Berdasarkan pengukuran frekuensi 50% konsumen Fore Coffee setuju untuk 

merekomendasikan Fore Coffee pada orang lain.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisa deskriptif statistik yang dilakukan pada data seratus konsumen 

Fore Coffee maka didapat gambaran mengenai ekuitas merek Fore Coffee sebagai berikut : 

1 Kesadaran merek/ brand awareness Fore Coffee berada pada rentang brand 

recognition dan brand recalling. Konsumen mengetahui dan dapat menyebutkan Fore 
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Coffee diantara merek kopi lain. Hal ini membuat Fore Coffee memiliki peluang untuk 

menjadi alternatif pembelian lebih baik dibandingkan merek kopi yang tidak memiliki 

kedasaran merek. Tetapi Fore Coffee belum mencapai level top brand pada ingatan 

konsumen. 

2 Fore Coffee memiliki persepsi kualitas yang tinggi. Hal ini berarti konsumen percara 

bahwa Fore Coffee memberikan produk dan layanan yang berkualitas. Persepsi 

kualitas menjadi dimensi ekuitas merek yang memiliki penilaian paling tinggi 

dibandingkan dengan tiga dimensi lain.   

3 Konsumen dapat mengasosiasikan merek Fore Coffee pada karakteristik tertentu 

dalam persepsi mereka. Konsumen juga mampu menghubungkan nama merek dengan 

logo merek. Artinya Fore Coffee sudah memiliki asosiasi merek dalam benak 

konsumen. Namun asssosiasi merek yang dilimiki belum bisa menjadi diferensiasi 

terhadap merek lain. Asosiasi merek Fore Coffee saat ini belum dapat memberikan 

nilai yang maksimal bagi bisnis. 

4 Loyalitas konsumen pada merek Fore coffe masih rendah. Komitmen konsumen untuk 

menjadikan Fore Coffee sebagai pilihan pertama dan satu-satunya pilihan sangat 

rendah. Selain itu perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Berdasarkan rentang tingkat loyalitas merek milik Aaker, loyalitas merek 

konsumen Fore Coffee dapat dimasukan pada tingkat switcher 

dan satisfied buyer with switching cost. 

 

 

 

Implikasi Manajerial  

 

1. Manajemen perlu membuat diferensiasi pada aplikasi Fore Coffee dengan aplikasi 

pihak ketiga seperti go-food dan grabfood. Serta mendorong konsumen  melakukan 

pemesanan langsung melalui aplikasi Fore Coffee, sehingga aplikasi tersebut dapat 

memberikan nilai tambah bagi bisnis.  

2. Manajemen perlu meningkatkan kesadaran merek hingga konsumen hingga tingkat 

tertinggi yaitu top brand. Menjadi merek kopi yang pertama diingat ketika akan 

membeli kopi dapat meningkatkan  peluang untuk dipilih. 

3. Manajemen perlu menjaga persepsi kualitas yang sudah ada dan berusaha untuk 

meningkatkannya. Walaupun tampaknya saat ini persepsi kualitas belum dapat 
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menjadi aset yang memberikan nilai tambah seperti alasan untuk membeli, 

diferensiasi, dan harga premium. 

4. Asosiasi merek saat ini belum dapat menjadi diferensiasi Fore dengan merek lain. 

Asosiasi merek akan membantu membentuk brand image dan mempengaruhi 

positioning Fore Coffee dengan merek lain. Diferensiasi diri sebagai merek kopi 

spesialis biji arabika yang berbasis aplikasi mungkin tidak terlihat sebagai pembeda 

atau belum disadari oleh konsumen. Manajemen perlu menerapkan strategi asosiasi 

merek yang dapat menjadi diferensiasi dari produk lain. 

5. Untuk meningkatkan loyalitas konsumen manajemen juga perlu membangun tiga aset 

lain secara bersamaan karena ketiga aset lain dapat mempengaruhi loyalitas merek. 

Loyalitas atau komitmen konsumen yang rendah dapat membuat Fore Coffee yang 

rentan akan persaingan karena dapat mudah diganti oleh merek lain.  

 

Saran Penelitian Selanjutnya 

Dengan keterbarasan sumber daya dan waktu pada penelitian ini penulis sarankan bagi 

penelitian berikutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama dapat melibatkan 

kelompok responden yang lebih besar, memperluas ruang lingkup penelitian, atau 

menggunakan serangkaian alat ukur yang dapat memperoleh gambaran ekuitas merek secara 

lebih detail.  

 

Hasil Pengukuran Data 

Nilai tendensi tengah kesadaran merek, sumber diolah penulis : 

Item Indikator Pertanyaan Mean Median Mode 

BA1 Saya mengetahui Fore coffe 4,53 5 5 

BA2 Saya tahu rupa tampilan dari Fore Coffee 4,53 5 5 

BA3 Saya dapat mengenali Fore Coffee diantara merk lainnya 4,32 5 5 

BA4 
Bila diminta menyebutkan merek-merek Coffee shop saya 

teringat Fore Coffee 
3,47 4 4 

BA5 
Fore Coffee adalah merek pertama yang saya ingat 

diantara merek lain 
2,56 2 2 

BA6 Fore Coffee selalu teringat ketika saya akan membeli kopi 3,05 3 3 

 

Frekuensi kesadaran merek, sumber diolah penulis 

Item STS TS N S SS 
% Tidak 

setuju 
% Netral % Setuju 

BA1  3 4 30 63 3 4 97 
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BA2  2 6 30 62 2 6 92 

BA3  6 11 28 55 6 11 83 

BA4 3 12 34 47 14 15 34 61 

BA5 16 37 28 13 6 53 28 19 

BA6 7 23 39 20 11 30 39 31 

 

 

Nilai tendensi tengah persepsi kualitas, sumber diolah penulis 

Item Indikator Pertanyaan Mean Median Mode 

QP1 Fore Coffee memiliki kualitas yang tinggi 3,79 4 4 

QP2 
Fore Coffee adalah Coffee shop yang memberikan 

kualitas lebih baik dibandingkan dengan merek lain 
3,54 4 4 

QP3 
Kemungkinan Fore Coffee memberikan produk dan 

layanan yang berkualitas sangatlah tinggi 
3,75 4 4 

QP4 
Kemungkinan Fore Coffee dapat diandalkan sangatlah 

tinggi 
3,75 4 4 

QP5 Fore coffe PASTI memiliki kualitas yang baik 3,70 4 4 

QP6 
Saya merasa karyawan Fore Coffee sangat memahami 

menu yang ditawarkan 
4,09 4 4 

QP7 
Saya merasa mendapatkan pelayanan yang sigap, tanggap, 

dan cepat selama di outlet Fore Coffee 
4,04 4 4 

QP8 Fore Coffee menawarkan kualitas produk yang konsisten 4,02 4 4 

QP9 Fore coffe terlihat memiliki kualitas yang rendah 2.27 2 2 

 

Frekuensi persepsi kualitas, sumber diolah penulis 

Item STS TS N S SS 
% Tidak 

setuju 
% Netral % Setuju 

QP1 3 5 19 56 17 8 19 73 

QP2 3 7 37 39 14 10 37 53 

QP3 5  27 51 17 5 27 68 

QP4 4 3 26 48 19 7 26 67 

QP5 4 6 27 42 21 10 27 63 

QP6  2 22 44 33 2 22 77 

QP7  4 18 48 30 4 18 78 

QP8  1 22 51 26 1 22 77 

QP9 26 43 14 12 5 69 14 17 

 

Nilai tendensi tengah Asosiasi merek, sumber diolah penulis 

Item Indikator Pertanyaan Mean Median Mode 

BS1 
Beberapa karakteristik Fore Coffee dapat saya ingat 

dengan cepat 
3,91 4 4 

BS2 
Saya dapat mengingat simbol atau logo dari Fore 

Coffee 
4,35 5 5 
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BS3 
Untuk memesan produk Fore Coffee bisa dengan 

mudah menggunakan smartphone 
4.51 5 5 

BS4 Fore Coffee memberikan layanan pesan antar 4.13 4 5 

BS5 Fore Coffee yang memiliki kualitas sepadan dengan 

biaya yang dikeluarkan 
3.89 4 4 

BS6 Fore Coffee merupakan merek yang berbeda dengan 

pesaingnya 
3.59 3 3 

BS7 Saya kesulitan membayangkan Fore Coffee 2.25 2 2 

 

 

 

 

Frekuensi asosiasi merek, sumber diolah penulis 

Item STS TS N S SS % Tidak 

setuju 

% Netral % Setuju 

BS1  7 16 56 21 7 16 77 

BS2 1 3 6 34 54 4 6 88 

BS3   5 39 56 0 5 95 

BS4 5  17 33 45 5 17 78 

BS5 2 5 20 48 25 7 20 73 

BS6  8 43 31 18 8 43 49 

BS7 25 39 26 6 4 64 26 10 

 

Nilai tendensi tengah loyalitas merek, sumber diolah penulis 

Item Indikator Pertanyaan Mean Median Mode 

BR1 Saya pelanggan loyal Fore Coffee 2,77 3 3 

BR2 Fore coffe akan menjadi pilihan pertama saya 2,67 3 3 

BR3 Saya tidak akan membeli kopi merek lain bila 

masih dapat mengakses Fore Coffee 
2,52 3 3 

BR4 Saya akan merekomendasikan Fore Coffee kepada 

teman saya 
3,56 3.5 3 

BR5 Saya akan mengkonsumsi Fore Coffee meskipun 

mengalami kenaikan harga 
2,86 3 3 

 

Frekuensi loyalitas merek, sumber diolah penulis 

Item STS TS N S SS % Tidak 

setuju 

% Netral % Setuju 

BR1 13 27 35 20 5 40 35 25 

BR2 16 30 32 15 7 46 32 22 

BR3 16 31 41 9 3 47 41 12 

BR4 4 6 40 30 20 10 40 50 

BR5 14 19 37 27 3 33 37 30 
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