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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan brand resonance pada Martabak 
puas dengan menggunakan model Customer-Based Brand Equity (CBBE) Pyramid. Dengan 
melihat Brand Salience, Brand Meaning yang terdiri dari Brand Performance dan Brand 
Imagery, Brand Responses yang terdiri dari Consumer Judgement dan Brand Feelings, dan 
juga Brand Resonance. Sampel penelitian ini adalah para konsumen Martabak puas yang 
berdomisisili di DKI Jakarta. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu penyebaran 
kuesioner dan studi kepustakan. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji mean  
dan descriptive statistic menggunakan aplikasi SPSS Versi 20. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Martabak Puas telah berhasil menerapkan brand resonance dengan menggunakan 
model Consumer –Based Brand Equity (CBBE) berbasis pelanggan dalam upaya 
membangun brand equity. 

 
Kata Kunci : Brand Equity, Customer-Based Brand Equity (CBBE) Pyramid, Brand   Resonance, 

Brand Feelings, Brand Imagery, Brand Performance, Brand Salience. 

 

PENDAHULUAN 

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari yang bersifat biogenetik seperti 
rasa lapar dan haus maupun kebutuhan yang bersifat psikogenetik, yaitu kebutuhan akan 
pengakuan, penghargaan dan rasa kepemilikan. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan 
yang berusaha mencari keuntungan dengan berupaya memenuhi kebutuhan manusia tersebut. 
Usaha yang menyediakan peluang besar untuk memperoleh keuntungan ialah usaha dibidang 
kuliner, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 juta jiwa yang tentunya 
setiap hari membutuhkan makan, maka Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial  
bagi usaha kuliner. Menurut Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia 
(GPMMI) perkembangan usaha kuliner pada tahun 2018 tumbuh sesuai proyeksi yakni sekitar 
8%-9%. 

Beriringan dengan munculnya restoran-restoran baru hal yang hal yang tak dapat dihindari ialah 
persaingan. Salah satu kewajiban perusahaan yang harus dilakukan dalam menghadapi 
persaingan ialah dengan menciptakan brand yang kuat. Untuk mencapai kekuatan brand 
perusahaan dapat melakukannya dengan menciptakan brand equity. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Durianto, Darmadi, Sugiarto, Tony (2001), mengungkapkan “Persaingan di 
antara merek yang beroperasi di pasar semakin meningkat, dan hanya produk yang memiliki 
ekuitas merek (brand equity) yang kuat akan tetap mampu bersaing, merebut dan menguasai 
pasar.“ Oleh sebab itu, agar bisa bertahan dan memenangkan kompetisi di dunia usaha 
langkah selanjutnya dapat dicapai dengan membangun sebuah brand equity. 
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Salah satu model yang digunakan adalah Consumer –Based Brand Equity (CBBE) berbasis 
pelanggan, dimana pendekatan ekuitas merek ditinjau dari perspektif konsumen, apakah 
pada individu atau organisasi. Terdapat empat urutan langkah yang saling berkaitan dalam 
upaya menciptakan brand equity dalam mkdel ini. Urutan blok tersebut diawali dengan 
brand salience, brand meaning  yang terdiri dari brand performance dan brand imagery, 
kemudian brand responses yang terdiri dari consumer judgments dan consumer feelings, dan 
yang terakhir adalah  brand resonance. 

Salah satu usaha restoran yang ada di Indonesia ialah Restoran Martabak Puas yang telah 
berdiri sejak 1965. Restoran yang menyediakan paduan kuliner timur tengah dengan cita rasa 
lokal ini berbasis di Jakarta tepatnya didaerah Condet, Jakarta Timur. Didaerah Condet sendiri 
terdapat banyak restoran yang menjadi pesaing yang menyediakan kuliner sejenis. Untuk dapat 
tetap bertahan dan mampu untuk menghadapi persaingan ini tentunya Restoran Martabak Puas 
harus mampu untuk menciptakan brand yang kuat. Restoran Martabak Puas memerlukan 
strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan mereka serta membuat pelanggan 
mereka memiliki ikatan dengan restoran ini. Hal ini dapat diwujudkan denggan menciptakan 
brand resonance.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
Analisis Brand Resonance : Studi Pada Restoran Martabak Puas.  

LANDASAN TEORI 

Merek

Menurut Kotler dan Keller (2016), merek merupakan nama, tanda, simbol, desain, ataupun 
kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh suatu 
perusahaan. Definisi tersebut menggambarkan peran merek yang tidak hanya sebagai 
representasi dari produk yang dimiliki, tetapi juga dapat berfungsi untuk menciptakan nilai bagi 
pelanggan. Bagi perusahaan, merek bermanfaat dalam lima hal. Pertama, memudahkan 
penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-masalah yang timbul. Kedua, memberikan 
perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas suatu produk. Ketiga, memungkinkan 
untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Keempat, membantu 
penjual melakukan segmentasi pasar. Kelima, merek yang kuat akan membantu membangun 
reputasi perusahaan dan memudahkan perusahaan meluncurkan merek baru lainnya yang 
mudah diterima oleh para distributor dan pelanggan (Kotller dan Keller, 2009).  

BRAND EQUITY  

Brand Equity, yang jika di artikan dalam bahasa Indonesia berarti Ekuitas Merek, atau dikenal 
juga dengan sebutan aset sebuah merek, merupakan jenis pendekatan dalam pemasaran di 
mana perusahaan menganggap bahwa merek merupakan aset terpenting yang akan sangat 
berpengaruh terhadapat profit perusahaan.  Brand equity menurut Kotler & Keller (2001) adalah 
nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Brand equity yang berbasis pada pelanggan 
(Customer-Based Brand Equity/CBBE) adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan 
merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut.  

CONSUMER-BASED BRAND EQUITY (CBBE) PYRAMID 

Keller (2003) menjelaskan bahwa model CBBE merupakan pendekatan brand equity 
ditinjau dari perspektif konsumen baik pada individu maupun organisasi. Model CBBE telah 
dikembangkan dengan membentuk enam urutan brand building blocks yang kemudian 



 

dikumpulkan menjadi Brand Pyramid yang terdiri dari  brand salience, brand performance, 
brand imagery, brand judgements, brand feelings dan brand resonance. 

BRAND RESONANCE  

Brand resonance merupakan brand building block yang paling berharga. Brand resonance 
menunjukkan hubungan antara loyalitas konsumen dan rasa kesamaan atau afiliasi yang tahan 
lama. Hubungan ini sangat kuat bahwa anggota dari sebuah komunitas merek berkeinginan 
untuk membuat investasi atau menanamkan uang dari sumber daya mereka untuk tetap 
berhubungan dengan merek tersebut (Keller, 2001 seperti dikutip dalam Moore dan Wurster, 
2007). 

BRAND FEELING 

Brand feeling adalah respon-respon dan reaksi-reaksi emosional pelanggan yang respek 
terhadap merek. Brand feeling juga berhubungan dengan keadaan sosial yang ditimbulkan oleh 
adanya merek. Emosi-emosi yang ditimbulkan oleh suatu merek dapat diasosiasikan dengan 
sangat kuat bahwa mereka dapat diperoleh selama produk dikonsumsi atau digunakan. 
Perasaan-perasaan terhadap suatu merek dapat menjadi halus atau kasar dan dapat menjadi 
positif atau negatif (Keller, 2016). 

BRAND SALIENCE 

Brand Salience berkenaan dengan aspek-aspek awareness terhadap sebuah merek, seperti 
seberapa sering dan mudah sebuah merek diingat dan dikenali dalam berbagai situasi. 
Sebagaimana Keller (2001) menyatakan bahwa brand salience sebagai langkah pertama dalam 
model brand equity, yang mengindikasikan bahwa sebuah merek yang menonjol memiliki 
kemudahan yang dalam untuk diingat.  

BRAND IMAGERY 

Sebuah brand membutuhkan image atau citra atau reputasi untuk mengkomunikasikan kepada 
publik yang dalam hal ini sasarannya adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
Bagi perusahaan, image berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi ini 
didasarkan pada apa yang masyarakat ketahui atau kira tentang perusahaan yang 
bersangkutan. 

BRAND PERFORMANCE 

Suatu produk merupakan jantung dari brand equity dan merupakan pengaruh utama dari apa 
yang pelanggan alami dari sebuah merek, apa yang pelanggan dengar dari sebuah merek dari 
orang lain, dan apa yang perusahaan bisa sampaikan kepada pelanggan mengenai merek yang 
perusahaan bangun. Brand performace berkaitan dengan cara di mana produk atau layanan 
berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih fungsional. Untuk menciptakan brand 
loyalty and resonance, pengalaman pelanggan dengan produk harus tercipta walaupun tidak 
sepenuhnya melebihi dari harapan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini terdiri dari empat variable yakni, Brand Salience (X1),  Brand Meaning (X2) 
dengan subdimensi Brand Performance  dan Brand Imagery (citra), Brand Responses (X3) 
dengan subdimensi Brand Judgement yang terdiri dari kualitas, kredibilitas, dan consideration 
dan subdimensi Brand Feeling (perasaan), serta Brand Resonance (X4) yang terdiri dari loyalty, 



 

Attachment, dan Engagement. 
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar keberhasilan Martabak Puas 
dalam mewujudkan variable Brand Salience (X1),  Brand Meaning (X2) yang terdiri dari 
Performance  dan Imagery , Brand Responses (X3) yang teridiri dari Brand Judgement 
(kualitas), kredibilitas dan Consideration) dan Brand Feeling serta Brand Resonance (X4) yang 
terdiri dari (loyalty, attachment, dan engagement) Martabak Puas.  
Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung oleh peneliti sehingga peneliti 
dapat mengetahui secara langsung respon dari responden dalam pertanyaan kuesioner 
tersebut serta dapat mengungkapkan keberhasilan Martabak Puas dalam mewujudkan Brand 
Identity, Brand Meaning, Brand Responses untuk mencapai Brand resonance Martabak Puas. 
Objek penelitian ini adalah Brand resonance Martabak Puas. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seluruh masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta dan mengonsumsi produk Martabak Puas. 
Mengingat populasi yang diteliti tidak diketahui dengan pasti, maka dari itu peneliti menetukan 
ukuran sampel penelitian dari populasi dengan menggunakan rumus berikut menurut Purba 
dalam Nilasari dan Yoestini (2012): 

 
n = Z2: 4 (moe)2 

 

Keterangan: 
n  = Jumlah sampel 
Z  = tingkat keyakinan dalam penentuan sampel 95% = 1,96 
moe = margin of error atau kesalahan maksismum yang bisa di toleransi, disini ditetapkan 

sebesar 5% atau 0,05 
  

n =    1,962     =   3,8416   = 96,04 
     4 (0,05)2         0.04 

Jumlah sampel yang didapat yaitu 96 responden untuk membulatkan jumlah responden peneliti 
menetapkan sampel menjadi 100 responden. dengan Indikator sebagai berikut. (1) Berusia >19 
tahun; (2) Berdomisili di DKI Jakarta; (3) Mengetahui Restoran Martabak Puas; dan (4) 
Mengonsumsi produk Restoran Martabak Puas. 
 
Tabel 1. Operasional Variabel 

 
Variabel 

 
Dimensi 

 
Indikator 

 
Brand Salience 
(X1) 

 
Brand Salience 
 

 
Brand Awareness 

 
 
 
 
 
 
 
Brand Meaning 
(X2) 

 
 
 
 
 
 
 
Brand Performance 
 
 
 
 
 
 

 
1. Karakteristik primer dan fitur 

sekunder 
2. Keandalan produk, daya 

tahan, dan kemudahan servis. 
3. Efektivitas, efisiensi, dan 

empati layanan 
4. Gaya dan desain 
5. Harga 



 

 
Variabel 

 
Dimensi 

 
Indikator 

 

 
Brand Imagery 

 
1. Profil pengguna 
2. Situasi pembelian dan 

penggunaan 
3. Sejarah, dan pengalaman 

 
 
 
 
 
Brand Responses 
(X3) 

 
 
Consumer Judgement 
 
 

 
1. Kualitas 
2. Kredibilitas 
3. Consideration 

 
 
Consumer Feelings 

 
1. Kesenangan 
2. Persetujuan sosial 

Brand Resonance 
(X4) 

 
Brand Resonance 

1. Loyalty 
2. Attachment 
3. Engagment 

 
Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan uji uji statistic deskriptif. Menurut Sugiyono 
(2017) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan 
kuesioner kepada 100 responden. Berikut merupakan penjabaran 100 responden tersebut. 
Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Berdasarkan Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin Laki-laki 41 41 % 

Perempuan 59 59 % 

Domisili Jakarta Timur 50 50 % 

Jakarta Barat 6 6 % 

Jakarta Pusat 4 4 % 

Jakarta Selatan 40 40 % 

Jakarta Utara 0 0 % 

Usia 19 -24 51 51 % 

25 - 34 34 34 % 

25 - 44 6 6 % 

45 - 54 6 6 % 

>55 3 3 % 

Pekerjaan Pekerja Kantor 18 18 % 

Wiraswasta 26 26 % 

Ibu Rumah Tangga 15 15 % 

Pelajar / mahasiswa 25 25 % 

Lainnya 16 16 % 

Status Pernikahan Menikah 38 38 % 

Belum Menikah 62 62 % 

Pengeluaran Kuliner / <Rp 500.000,00 9 9 % 



 

bulan Rp 500.000,00 - 
Rp 750.000,00 

42 42 % 

Rp 750.000,00 - 
Rp 1.000.000,00 

18 18 % 

>Rp 1.000.00,00 31 31 % 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Validitas kuesioner di tentukan dengan membandingkan antara r hitung dan r tabel. 
Menentukan besarnya nilai r tabel dengan ketentuan tingkat kepercayaan (degree of freedom = 
df) jumlah kasus dikurangi dua atau 30 – 2 = 28 dengan tingkat signifikansi 5%, maka nilai r 
tabel sebesar 0,3610. Jika r tabel < r hitung maka valid (Rochaety, 2009:212). Uji validitas 
dilakukan terhadap 30 responden. Hasil uji validitas kuesioner menunjukkan bahwa rhitung 
seluruh butir item lebih besar dari rtabel sehingga seluruh butir item dinyatakan valid. Hasil 
lengkap dari uji validitas dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung    r tabel    Kriteria 

 

 

   Brand Salience 

(X1) 

Sal 1 0,633 0,1654 VALID 

Sal 2 0,633 0,1654 VALID 

Sal 3 0,675 0,1654 VALID 

Sal 4 0,713 0,1654 VALID 

Sal 5 0,682 0,1654 VALID 

 

 

 

 

 

      

 

 

     

 

    Brand Meaning 

(X2) 

Perf 1 0, 582 0,1654 VALID 

Perf 2 0,764 0,1654 VALID 

Perf 3 0,569 0,1654 VALID 

Perf 4 0,739 0,1654 VALID 

Perf 5 0,716 0,1654 VALID 

Perf 6 0,764 0,1654 VALID 

Perf 7 0,697 0,1654 VALID 

Perf 8 0,717 0,1654 VALID 

Perf 9 0,737 0,1654 VALID 

 Perf 10 0,763 0,1654 VALID 

 Perf 11 0,657 0,1654 VALID 

 Perf 12 0,736 0,1654 VALID 

 Perf 13 0,722 0,1654 VALID 

 Perf 14 0,738 0,1654 VALID 

 Perf 15 0,780 0,1654 VALID 



 

Variabel Item r hitung    r tabel    Kriteria 

 Perf 16 0,725 0,1654 VALID 

 Perf 17 0,764 0,1654 VALID 

Img 1 0,743 0,1654 VALID 

Img 2 0,774 0,1654 VALID 

Img 3 0,794 0,1654 VALID 

Img 4 0,752 0,1654 VALID 

Img 5 0,752 0,1654 VALID 

Img 6 0,681 0,1654 VALID 

Img 7 0,704 0,1654 VALID 

Img 8 0,747 0,1654 VALID 

 

 

Brand  

Responses 

(X3) 

Kua 1 0,584 0,1654 VALID 

Kua 2 0,719 0,1654 VALID 

Kua 3 0,653 0,1654 VALID 

Kre 1 0,720 0,1654 VALID 

Kre 2 0,735 0,1654 VALID 

Kre 3 0,689 0,1654 VALID 

Kre 4 0,762 0,1654 VALID 

Kre 5 0,654 0,1654 VALID 

Kre 6 0,767 0,1654 VALID 

Kre 7 0,726 0,1654 VALID 

Kre 8 0,717 0,1654 VALID 

  Cons 1 0,630 0,1654 VALID 

  Cons 2 0,608 0,1654 VALID 

  Cons 3 0,743 0,1654 VALID 

 Feel 1 0,685 0,1654 VALID 

Feel 2 0,685 0,1654 VALID 

 

 

 

 

 Loyal 1 0,496 0,1654 VALID 

 Loyal 2 0,710 0,1654 VALID 

 Loyal 3 0,737 0,1654 VALID 

 Loyal 4 0,616 0,1654 VALID 



 

Variabel Item r hitung    r tabel    Kriteria 

Brand  

Resonance 

(X4) 

  Attach 1 0,707 0,1654 VALID 

  Attach 2 0,568 0,1654 VALID 

  Attach 3 0,748 0,1654 VALID 

Eng 1 0,784 0,1654 VALID 

Eng 2 0,692 0,1654 VALID 

Eng 3 0,542 0,1654 VALID 

Eng 4 0,770 0,1654 VALID 

Eng 5 0,747 0,1654 VALID 

 

Sedangkan pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan internal consistency, yaitu 
mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
tertentu. Internal consistency diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha. Jika 
koefisiensi alpha lebih besar dari pada 0,600 maka dinyatakan bahwa instrumen pengukuran 
yang digunakan dalam penelitian adalah handal. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan hasil dari uji 
reliabilitas instrumen yang peneliti gunakan. 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas  

 
Variabel 

 
Alpha Cronbach 

 
Keterangan 

Brand Salience 
Salience 

 
0,854 

 
RELIABEL 

Brand Meaning 
Performance 

 
Imagery 

 
0,952 

 
RELIABEL 

 
0,924 

 
RELIABEL 

Brand Responses 
Kualitas 

 
 

Kredibilitas 
 
 

Consideration 
 

Feeling 

 
0,805 

 
RELIABEL 

 
0,915 

 
RELIABEL 

 
0,809 

 
RELIABEL 

 
0,813 

 
RELIABEL 

Brand Resonance 
Loyalty 

 
Attachment 

 
0,816 

 
RELIABEL 

 
0,816 

 

 
RELIABEL 



 

 
Variabel 

 
Alpha Cronbach 

 
Keterangan 

Engagment 0, 875 RELIABEL 

 

Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Mean 

Brand Salience  Brand Salience 100 4.098 

Brand Meaning Brand Performance 100 4.10 

Brand Imagery 100 4.16 

 
 
 
Brand Responses 

 Consumer 
Judgement (Kualitas) 

100 4.26 

Consumer Judgement 
(Kredibilitas) 

100 4.20 

Consumer Judgement 
(Consideration) 

100 4.176 

Brand Feeling 100 4.20 

Brand Resonance Loyalty 100 3.995 

Attachment 100 4.167 

Engagement 100 3.97 

 

Hasil analisis ditas menunjukkan mean dari setiap variable memiliki nilai positif. Dengan nilai 
tertinggi sebesar 4.26 dari variable brand meaning dimensi consumer judgement (kualitas) dan 
nilai terrendah sebesar 3.97 dari variable brand resonance dimensi engagement. 

PEMBAHASAN 

Brand salience  adalah tahapan awal dalam mengembangkan brand equity yang berbasis 
perspektif pelanggan. Brand salience merupakan hal yang berkaitan dengan brand awareness, 
seperti seberapa sering dan mudah konsumen dalam mengingat sebuat merek. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Martabak Puas telah mampu menciptakan brand salience karena 
mendapatkan tanggapan positif dari para konsumennya. Para konsumen akan menjadikan 
Martabak Puas sebagai salah satu pilihan merek ketika mereka akan membeli produk food & 
beverage. Hal ini sesuai dengan pernyataan Keller (2001) yang menyatakan bahwa brand 
salience berhasil terbentuk bila merek telah berhasil menjadi merek yang menonjol dan muah 
untuk diingat. 

Tahap kedua dalam pembentukan brand equity yang ditinjau dari perspektif konsumen adalah 
pembentukan brand meaning. Brand meaning terdiri dari dua dimensi yaitu brand performance 
dan brand imagery. Dari hasil penelitian konsumen memberikan tanggapan positif mengenai 
brand performance Martabak Puas. Konsumen menyatakan bahwa Martabak Puas mampu 
menyediakan produk-produk yang berkualitas. Memberikan produk yang memuasakan kepada 
konsumen merupakan persyaratan utama untuk membangun brand equity karena untuk 
menciptakan brand loyalty dan resonance dibutuhkan pengalaman antara konsumen dan 
produk.  

Dimensi kedua adalah brand imagry, brand image berkaitan dengan sifat ekstrinsik produk 
seperti cara – cara perusahaan dalam memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial konsumen 



 

mereka. Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa Martabak Puas memiliki image yang 
baik dimata konsumennya, mereka dinilai mampu menyediakan produk yang enak untuk 
dikonsumsi. 

Tahap ketiga adalah membangun brand responses yang terdiri dari dua dimensi. Dimensi 
pertama adalah brand judgement yang terdiri dari kualitas, kredibilitas, dan consideration 
sedangan dimensi kedua adalah brand feelings. Brand judgement berfokus pada pendapat dan 
evaluasi konsumen terkait dengn merek tersebut. Salah satu faktor utama adalah kualitas, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa konsumen menilai Martabak Puas secara keseluruhan memiliki 
menu-menu yang memiliki kualitas unggul. Mengenai kredibilitas, Martabak Puas berhasil 
mendapatkan kepercayaan konsumennya. Konsumen percaya bahwa perusahaan akan 
mampu memenuhi harapan mereka. 

 Sedangkan untuk consideration dari hasil penelitian diketahui bahwa Martabak Puas telah 
mencapai titik dimana konsumen mereka akan merekomendasikan orang lain untuk membeli 
produk Martabak Puas. Ini merupakan nilai positif karena consideration sendiri merupakan filter 
penting dalam membangun brand equity.  

Dimensi selanjutnya adalah brand feeling yang merupakan respon-respon dan reaksi emosional 
pelanggan terhadap merek dan berhubungan dengan keadaan sosial yang ditimbulkan oleh 
merek, reaksi tersebut diperoleh selama produk dikonsumsi atau digunakan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsumen yang mengkonsumsi Martabak Puas akan merasa senang.  

Tahapan akhir adalah terciptanya brand resonance yakni dimensi yang paling bernilai. Brand 
resonance terbentuk setelah semua dimensi dibawahnya telah terbentuk. Resonance tercermin 
dari intensitas dan kekuatan ikatan psikologis antara pelanggan dan merek, seperti tingkat 
pembelian ulang, usaha dan waktu yang dicurahkan untuk mencari informasi merek, dsb.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Martabak Puas mempunyai respon positf untuk kategori 
loyalty walaupun belum seutuhnya. Loyalty sendiri merupakan kesetiaan konsumen dalam 
melakukan pembelian, seperti intensitas dan kuantitas pembelian terhadap suatu merek. Dari 
hasil penelitian konsumen menyatakan bahwa mereka loyal kepada merek Martabak Puas 
namun tak menutup kemungkinan untuk membeli produk serupa dari merek lain.  

Untuk kategori attachment konsumen memberikan tanggapan positif, mereka menilai bahwa 
Martabak Puas merupakan merek yang spesial. Kategori selanjutnya adalah engagement, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Martabak Puas telah dikenal oleh lingkungan sekitar. Dari 
emapt kategori brand resonance Martabak Puas baru mampu memenuhi tiga kategori, yaitu 
loyalty, attachment, dan engagement. Brand resonance sendiri merupakan hal yang sangat 
penting bagi suatu merek karena dengan brand resonance yang benar, konsumen menyatakan 
tingkat kesetiaan yang tinggi kepada merek tersebut.  

SIMPULAN  

Penelitian ini dilakukan pada salah satu usaha dibidang kuliner yaitu Martabak Puas. Martabak 
Puas sendiri merupakan restoran yang telah beridiri sejak 1965, restoran ini menyediakan 
berbagai kuliner khas timur tengah dan berbagai kuliner modifikasi lainnya. Untuk menghadapi 
persaingan yang semakin berat didunia kuliner ini maka diperlukan penerapan metode untuk 
mampu bertahan menghadapi persaingan bisnis yang ada.  

Hasil penelitian ini terkait dengan cara membangun merek dengan  menerapkan model 
Consumer Based Brand Equity (CBBE), yakni pendekatan ekuitas merek ditinjau dari perspektif 
konsumen. Model ini dikembangkan mengguakan “brand building blocks” yang terbagi menjadi 



 

empat dimensi variabel yakni  Brand Salience (X1), Brand Meaning (X2), Brand Responses 
(X3), dan Brand Resonance (X4) yang saling berkaitan satu sama lain. 

Hasil penelitian temuan dan pengujian menunjukkan merek Martabak Puas cukup berhasil 
membangun brand equity  melalui penerapan model berbasis pelanggan. Tahap awal adalah 
dengan menciptakan brand salience (X1). Martabak Puas berhasil menciptakan brand identity 
dengan menciptakan brand awareness  yang mengindikasi bahwa merek mereka akan diingat 
oleh pelanggan. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa merek Martabak Puas 
akan menjadi salah satu pilihan konsumen ketika pelanggan akan membeli produk food & 
beverage.  

Tahapan selanjutnya telah berhasil dilalui Martabak Puas dengan menciptakan Brand Meaning 
(X2) dengan mewujudkan subdimensinya yakni brand performance, dimana konsumen menilai 
bahwa merek Martabak Puas mempunyai kualitas serta pada subdimensi brand imagery 
Martabak Puas dinilai sebagai merek yang mampu menyediakan produk yang enak. 

Martabak Puas juga telah berhasil mewujudkan Brand Responses (X3). Subdimensi yang 
pertama adalah brand judgement yang terdiri dari kualitas, kredibilitass, dan consideration.  
Konsumen menilai bahwa merek Martabak puas secara keseluruhkan mempunyai menu yang 
unggul, mereka mengannggap bahwa Martabak Puas merupakan merek yang bisa dipercaya, 
dan konsumen akan merekomendasikan merek Martabak puas kepada orang lain. Subdimensi 
kedua adalah brand feelings, menurut para konsumennya Martabak Puas dinilai mampu untuk 
memberikan rasa senang ketika konsumen mngonsumsi produk yang mereka tawarkan. 

Tahapan terakhir dalam menciptakan brand equity berdasar pada perspektif pelanggan adalah 
menciptakan Brand Resonance (X4). Dari emat kategori yang dimiliki brand resonance 
Martabak Puas telah mampu mewujudkan tiga kategori yaitu loyalty, attachment, dan 
engagement. Dari hasil penelitian dapat dillihat bahwa konsumen Martabak Puas loyal terhadap 
merek Martabak Puas. Konsumen menganggap Martabak Puas merupakan merek yang spesial 
serta merek tersebut dikenal oleh lingkungan sekitar. 

Secara keseluruhan Martabak Puas telah berhasil dalam melakukan penerapan model brand 
resonance dalam upaya meweujudkan membangun brand equity. Rata-rata tertinggi diperoleh 
dari variable brand responses berupa kualitas. Konsumen menilai bahwa secara keseluruhan 
menu yang ditawarkan Martabak Puas unggul. Nilai terkecil yang diperoleh adalah brand 
resonance yaitu engagement. Konsumen kurang tertarik untuk mengunjungi sosial media 
Martabak Puas. Selain itu martabak puas juga belum mencapai salah satu kategori  brand 
resonance yaitu community. 

SARAN 

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka berikut ini merupakan saran penulis yang 
bersifat implementatif yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan dan 
mengembangkan penerapan model brand resonance untuk membangun merek adalah sebagai 
berikut : 

a. Berusaha menjadikan merek Martabak Puas sebagai top of mind, bukan hanya sekedar 
menjadi pilihan dalam pembelian produk food & beverage. 

b. Memperbaiki pelayanan terhadap konsumen dioutlet, dengan melakukan training kepada 
para pelayan agar mampu berkomunikasi dengan baik dengan para konsumen. 

c. Lebih menyadari kebutuhan konsumen, dengan mencari tahu apa saja trend kuliner yang 
saat ini sedang banyak dicari konsumen. 



 

d. Berusaha menciptakan keunggulan dibandikan dengan merek food & beverage sejenis agar 
konsumen tidak memilih merek lain, perusahaan dapat menciptakan menu-menu, 
memberikan pelayanan maupun fasilitas yang belum pernah disediakan oleh para pesaing. 

e. Menjalin komunikasi dengan pelanggan, salah satu cara termudah adalah dengan aktif 
dalam sosial media dengan menciptakan konten-konten menarik agar mampu untuk 
menciptakan ikatan dengan konsumen dan juga menarik minat konsumen baru. 
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