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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel brand equity dari Fore 

coffee yaitu variabel brand awareness, brand association, perceived quality, dan 

brand loyalty. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner. Tehnik pengambilan sampel purposive sampling yang merupakan 

spesifikasi dari tehnik pengambilan sampel secara non-probability sampling. 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Data diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan SPSS 23. Tehnik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan uji descriptive statistics. Berdasarkan hasil analisis brand 

awareness, brand association, perceived quality dan brand loyalty hasil penelitian 

menunujukan hasil yang positif dimana responden sadar dengan merek Fore coffee, 

merek fore coffee mudah diingat oleh konsumen, fore coffee memiliki kualitas 

pelayanan yang bagus dan konsumen dari Fore coffee cukup loyal terhadap merek 

tersebut. 

Kata kunci: Brand Equity, Brand Awareness, Brand Association, Perceived 

Quality, Fore Coffee. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the brand equity variables of fore coffee 

namely brand awareness, brand association, perceived quality, and brand loyalty 

variables. Data collection in this study was to use a questionnaire. Purposive 

sampling technique which is a specification of non-probability sampling technique. 

The number of respondents in this study were 100 people. The data obtained were 

then analyzed using SPSS 23. The data analysis technique in this study used the 

descriptive statistics test. Based on the results of brand awareness analysis, brand 

association, perceived quality and brand loyalty, the research results show positive 

results where respondents are aware of the fore coffee brand, the fore coffee brand 

is easily remembered by consumers, fore coffee has good service quality and 

consumers of fore coffee are quite loyal towards that brand. 

Keywords: Brand Equity, Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality, 

Fore Coffee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Beberapa tahun terakhir, bisnis kopi di Indonesia semakin berkembang 

pesat khususnya di kota-kota besar. Kegiatan minum kopi pun saat ini sudah 

menjadi gaya hidup masyarakaat perkotaan. Dengan semakin berkembangnya tren 

minum kopi tersebut membuat para pebisnis tertarik untuk membuka bisnis kedai 

kopi. Serta menurut International Coffee Organization saat ini Indonesia 

merupakan negara pengahasil kopi terbesar ke-4 dunia setelah Brazil, Vietnam, dan 

Kolumbia (ICO, 2018). Dengan kondisi tersebut, tidak di herankan lagi jika banyak 

kedai kopi lokal yang semakin berjamuran di kota-kota besar karena bisnis kopi ini 

menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Dengan meningkatnya 

kebutuhan akan kopi dan semakin banyaknya kedai kopi yang bermunculan 

sehingga menyebabkan persaingan yang ketat bagi para pebisnis kedai kopi. Oleh 

karena itu, para pebisnis kedai kopi harus terus mengembangkan usahanya agar 

tetap kuat, terus berkembang serta terus berinovasi di tengah-tengah ketatnya 

persaingan yang ada. 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan TOFFIN, perusahaan penyedia 

solusi bisnis berupa barang dan jasa di idustri HOREKA (Hotel, Restoran, dan 

Kafe), sampai dengan Agustus tahun 2019 jumlah kedai kopi yang ada di Indonesia 

mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan 

pada tahun 2016 yang hanya sekitar 1.000 gerai (Monicasef, 2019). 

Semakin ketatnya persaingan yang ada di pasar maka strategi pemasaran 

yang dapat di terapkan selain strategi pengembangan produk adalah strategi 

pengembangan merek. Pada awalnya, merek hanya berperan sebagai pembeda 

antara produk-produk yang ditawarkan oleh suatu produsen, agar konsumen dapat 

mengidentifikasi produk yang akan mereka beli. Namun peran merek tidak hanya 

sebagai pembeda melainkan sebuah merek dapat menandakan tingkat kualitas 

sebuah produk sehingga dapat menimbulkan kesetiaan terhadap sebuah produk 

(brand loyalty). Suatu merek harus diperkenalkan dan dikomunikasikan melalui 

berbagai media agar merek tersebut dapat lebih dikenal oleh konsumen dan menjadi 

alternatif produk pilihan sehingga akan menimbukan brand awareness. Untuk 



memiliki brand equity yang tinggi sebuah merek harus mampu di kenal oleh 

konsumen dan dapat membedakan diri dengan pesaing yang lain. 

Salah satu kedai kopi yang saat ini sedang mengembangkan mereknya 

adalah Fore Coffee yang didirikan pada tahun 2018. Fore coffee merupakan sebuah 

startup kopi retail yang menyajikan high quality coffee untuk para pelanggannya. 

Nama Fore yang diambil dari kata forest yang merupakan harapan untuk tumbuh 

dengan cepat, kuat, tinggi dan menghidupi semua yang ada disekitarnya. Fore ingin 

eksistensinya membuat standar baru kopi berkualitas untuk konsumennya. 

Fore coffee merupakan salah satu merek kedai kopi yang dapat 

dikategorikan baru dibidang coffee shop dibandingkan dengan merek kedai kopi 

sejenis lainnya. Untuk dapat berkembang dan mampu bersaing dengan kedai kopi 

yang sudah lebih awal terjun dibidang coffee shop, fore coffee harus mampu 

menciptakan brand yang kuat. Fore coffee memerlukan strategi untuk 

mengembangkan mereknya dan memperkuat merek tersebut sehingga tercipta suatu 

image yang kuat. 

Untuk menciptakan suatu merek yang kuat, maka perlu dilakukan analisis 

brand equity secara menyeluruh terhadap merek fore coffee untuk mengetahui 

kekuatan merek dan meningkatkan keunggulan merek tersebut. 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Merek 

 Menurut American Marketing Association (AMA) dalam buku Strategic 

Brand Management (Keller,2013), merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau 

desain, ataupun kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu penjual atau kelompok penjual dan 

untuk membedakan dari pesaing (competitors). ). Ada enam kriteria yang harus 

diperhatikan dalam membuat sebuah brand antara lain adalah : memorable (mudah 

diingat), meaningful (mudah diartikan), likeable (dapat disukai dan menarik 



perhatian), transferable (mudah disebarkan), adaptable (dapat beradaptasi) dan 

protectable (dapat dilindung) (Keller, 2013). Dengan mempertimbangkan elemen-

elemen tersebut diharapkan para pemasar dapat menciptakan sebuah brand yang 

kuat. 

Brand Equity  

Menurut Kotler & Keller (2009) ekuitas merek (brand equity) adalah nilai 

tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam 

cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, 

dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi 

perusahaan. 

Aaker dalam Kotler dan Keller (2009) mengkategorikan elemen-elemen 

atau dimensi dari brand equity menjadi lima kategori aset brand, diantaranya: (1) 

Kesadaran terhadap suatu merek (brand awareness), (2) Persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas (perceived quality), (3) Asosiasi merek (brand 

association), (4) Loyalitas konsumen terhadap suatu merek (brand loyalty), dan (5) 

Aset kepemilikan lainnya seperti market behavior yang berkaitan dengan pola, 

pangsa pasar dan hubungan antar saluran. 

 

METODE PENELITIAN 

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah merek Fore Coffee. Fore 

Coffee adalah salah satu kedai kopi yang saat ini sedang mengembangkan 

mereknya. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mengetahui 

dan mengkonsumsi produk Fore Coffee. 

Metode pengambilan sampel ini bersifat purposive sampling yang 

merupakan spesifikasi dari teknik pengambilan sampel  secara non-probability 

sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang 

mengetahui dan mengkonsumsi produk Fore Coffee. Sampel yang baik adalah 

sampel yang kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 



sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). 

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Berusia > 18 tahun 

2) Mengetahui Fore Coffee 

3) Pernah mengkonsumsi produk dari Fore Coffee 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik survey. Data primer didapatkan dengan menyebarluaskan kuesioner secara 

online. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono,2012). 

Uji yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, 

dan uji statistik deskriptif. Pengolahan data yang digunakan adalah SPSS 23. 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang didapat dari penelitian ini didominasi oleh 

kriteria berikut: 

- 80% responden berjenis kelamin perempuan 

- 69% responden berusia 25 – 31 tahun 

- 78% responden memiliki pekerjaan pegawai swasta 

- 50% responden memiliki pengeluaran perbulan lebih dari Rp 4.000.000 

 

 

 

 

 

 



Analisis Data 

- Uji Validitas 

 

Tabel 1 Hasil SPSS uji validitas 

          Sumber: Pengolahan data SPSS 23 

 Berdasarkan tabel 1 diatas, seluruh r hitung lebih besar dari r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan pada variabel dalam penelitian ini 

seluruhnya valid sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas. 

- Uji Reliabilitas 

 

     Tabel 2 Hasil SPSS uji reliabilitas 

    Sumber: Pengolahan data SPSS 23 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan

BA1 .838
** 0.1654 VALID

BA2 .892
** 0.1654 VALID

BA3 .849
** 0.1654 VALID

BA4 .686
** 0.1654 VALID

BA5 .626
** 0.1654 VALID

BAS1 .619
** 0.1654 VALID

BAS2 .756
** 0.1654 VALID

BAS3 .710
** 0.1654 VALID

BAS4 .804
** 0.1654 VALID

BAS5 .735
** 0.1654 VALID

PQ1 .848
** 0.1654 VALID

PQ2 .848
** 0.1654 VALID

PQ3 .833
** 0.1654 VALID

PQ4 .845
** 0.1654 VALID

BL1 .888
** 0.1654 VALID

BL2 .867
** 0.1654 VALID

BL3 .837
** 0.1654 VALID

BL4 .918
** 0.1654 VALID

Brand Awareness

Brand Association

Perceived Quality

Brand Loyalty

Variabel Cronbach's Alpha N of Items

Brand Awareness .837 5

Brand Association .768 5

Perceived Quality .860 4

Brand Loyalty .900 4



No Indikator N Mean

1
Saya tahu Fore Coffee adalah merek Coffee Shop yang 

mudah diingat
100 3.96

2 Bila disebutkan coffee shop saya teringat Fore Coffee 100 3.29

3
Fore Coffee selalu teringat ketika saya akan ke kedai 

kopi
100 3.20

4
Saya mengenal merek Fore Coffee sebagai merek 

Coffee Shop
100 4.08

5
Saya sadar bahwa Fore Coffee merupakan salah satu 

Coffee Shop merek lokal
100 3.88

3.68Total Mean

Descriptive Statistics

No Indikator N Mean

1 Saya teringat logo Fore Coffee berwarna hijau dan putih 100 4.09

2
Untuk memesan produk Fore Coffee bisa dengan 

mudah menggunakan smartphone
100 4.28

3 Fore Coffee memberikan layanan pesan antar 100 3.91

4

Saya teringat Fore Coffee selalu mempunyai outlet 

dengan desain interior serba putih dengan dekorasi 

tanaman serta konstruksi vertical garden

100 4.08

5
Saya teringat Fore Coffee dengan metode pencahayaan 

pada outletnya yang terang dan futuristik
100 3.95

4.06Total Mean

Descriptive Statistics

 Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa item-item pada pernyataan dalam 

variabel penelitian ini dapat dikatakan reliable. Hal ini dapat dilihat melalui nilai 

cronbach’s alpha masing-masing variabel memiliki nilai > 0,6. 

- Uji Statistik Deskriptif Brand Awareness 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 3 Hasil SPPS Uji Statistik Deskriptif 

     Sumber: Pengolahan data SPSS 23 

Berdasarkan tabel diatas, nilai mean yang diperoleh adalah 3,68 

yang berarti setuju. Sehingga, dapat dikategorikan responden memberikan 

pengaruh positif pada dimensi brand awareness karena berada pada 

rentangan 3 – 4. 

- Uji Statistik Deskriptif Brand Association 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabel 4 Hasil SPSS Uji Statistik Deskriptif 

     Sumber: Pengolahan data SPSS 23  

Berdasarkan tabel diatas, nilai mean yang diperoleh adalah 4,06 

yang berarti setuju. Sehingga, dapat dikategorikan responden memberikan 



No Indikator N Mean

1
Fore Coffee merupakan pilihan utama dibandingkan 

dengan merek lainnya
100 3.03

2
Saya akan merekomendasikan Fore Coffee kepada 

teman saya bila akan ke kedai kopi
100 3.50

3
Saya akan tetap mengkonsumsi Fore Coffee meskipun 

mengalami kenaikan harga
100 2.84

4
Saya akan selalu memilih Fore Coffee dibandingkan 

dengan kedai kopi lain yang sejenis
100 3.00

3.09

Descriptive Statistics

Total Mean

pengaruh positif pada dimensi brand association karena berada pada 

rentangan 4 – 5. 

 

- Uji Statistik Deskriptif Perceived Quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabel 5 Hasil SPSS Uji Statistik Deskriptif 

          Sumber: Pengolahan data SPSS 23 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai mean yang diperoleh adalah 3,61 

yang berarti setuju. Sehingga, dapat dikategorikan responden memberikan 

pengaruh positif pada dimensi perceived quality karena berada pada 

rentangan 3 – 4. 

 

- Uji Statistik Deskriptif Brand Loyalty 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 Hasil SPSS Uji Statistik Deskriptif 

      Sumber: Pengolahan data SPSS 23 

 Berdasarkan tabel diatas, nilai mean yang diperoleh adalah 3,09 yang 

berarti setuju. Sehingga, dapat dikategorikan responden memberikan 

No Indikator N Mean

1
Fore Coffee adalah coffee shop yang memberikan 

kualitas lebih baik dibandingkan dengan merek lain
100 3.35

2
Saya merasa karyawan Fore Coffee sangat memahami 

menu yang ditawarkan
100 3.59

3
Saya merasa mendapatkan pelayanan yang sigap, 

tanggap dan cepat selama di outlet Fore Coffee
100 3.71

4
Saya merasa dilayani dengan ramah oleh karyawan 

Fore Coffee
100 3.77

3.61Total Mean

Descriptive Statistics



pengaruh positif pada dimensi brand loyalty karena berada pada rentangan 

3 – 4. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Hasil penelitian dari kuesioner yang telah disebar oleh penulis kepada 100 

responden menunjukan hasil yang positif untuk brand equity fore coffee yang 

diukur dari empat variabel yaitu brand awareness, brand association, perceived 

quality dan brand loyalty. Walaupun nilai yang dihasilkan dari penelitian ini untuk 

masing-masing variabel tersebut tidak terlalu tinggi, terutama pada variabel brand 

loyalty dimana seperti yang kita ketahui bahwa brand loyalty merupakan pusat dari 

aktifitas pemasaran dimana konsumen sudah loyal dan setia dengan merek tersebut. 

Namun pada variabel brand association nilai yang didapatkan cukup tinggi, hal 

tersebut menunjukan bahwa fore coffee cukup berhasil dalam memberikan mindset 

yang mudah diingat kepada para konsumennya yaitu dengan tampilan yang menarik 

pada outlet-outletnya, dan fore coffee juga mempunyai inovasi cukup bagus yaitu 

adanya aplikasi fore coffee yang dapat di unduh melalui smartphone sehingga 

konsumen memiliki pengalaman yang berbeda ketika melakukan pemesanan atau 

pembelian produk pada aplikasi tersebut. 

 

Saran 

1. Fore coffee harus terus berinovasi terhadap produknya agar dapat bertahan 

dan bersaing dengan kompetitor yang ada, sehingga konsumen yang sudah 

setia tidak beralih ke kompetitor lain yang sejenis. 

2. Fore coffee harus mempunyai ciri khas yang berbeda dengan kompetitor 

yang lain sehingga tidak mudah ditiru oleh para pesaing, serta konsumen 

menjadi lebih mudah untuk mengingat fore coffee dalam benak para 

konsumen. 

3. Fore coffee harus lebih persuasif untuk mendekati konsumen yang dianggap 

potensial seperti dengan melakukan promosi-promosi pada aplikasi fore 

coffee. 



4. Fore coffee diharapkan selalu memberikan informasi terbaru mengenai 

produk ataupun promosi yang diberikan kepada para konsumennya melalui 

media-media yang mudah diakses seperti Instagram, twitter ataupun pada 

aplikasi Fore coffee sendiri agar faktor pendukung dalam pencapaian brand 

equity terhadap merek tersebut tetap terjaga sehingga merek Fore coffee bisa 

menjadi merek yang kuat diatara para pesaingnya. 
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