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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan brand resonance pada Toko Pakaian 

Mad Hat Bogor 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 atas Brand Judgement dan 

Brand Feelings, serta Brand Resonance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Sampel penelitian ini adalah para pelanggan toko pakaian Mad 

Hat Bogor dengan kriteria setidaknya telah berbelanja lebih dari 1 (satu) kali dan berdomisili 

di Bogor. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 4 orang responden. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebanyak 22 

pertanyaan. Hasil penelitian adalah bahwa toko pakaian Mad Hat Bogor secara umum telah 

menerapkan tahapan-tahapan Customer-Based Brand Equity (CBBE) Pyramid, sehingga 

toko pakaian Mad Hat Bogor telah menerapkan brand resonance dengan baik. 

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

Resonance, Brand Feelings, Brand Imagery, Brand Performance, Brand 

Salience. 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the application of brand resonance in the Mad Hat Bogor Clothing 

Store using the Customer-Based Brand Equity (CBBE) Pyramid model. By looking at Brand 

Salience, Brand Meaning consisting of Brand Performance and Brand Imagery, Brand 

Responses consisting of Brand Judgement and Brand Feelings, and Brand Resonance. This 

research uses a qualitative approach with descriptive methods. The sample of this study is 

the customers of Mad Hat Bogor clothing store with the criteria of at least having shopped 

more than 1 (one) time and domiciled in Bogor. The number of respondents in this study 
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were 4 respondents. Data collection techniques in this study used 22 interview questions. 

The results of the study are that the Bogor Mad Hat clothing store in general has implemented 

the stages of the Customer-Based Brand Equity (CBBE) Pyramid, so the Mad Hat Bogor 

clothing store has implemented a brand resonance well. 

Keywords : Brand Equity, Customer-Based Brand Equity (CBBE) Pyramid, Brand 

Resonance, Brand Feelings, Brand Imagery, Brand Performance, Brand 

Salience. 

 

PENDAHULUAN 

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari pemenuhan 

kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhan primer yang terdiri dari terdiri dari kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi manusia dalam 

menjalani kehidupan. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan manusia dalam berpakaian, 

baik untuk melindungi diri dari cuaca, gangguan binatang, atau untuk menghangatkan tubuh.  

Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat sebanding dengan peningkatan atas 

kebutuhan pakaian, sehingga dapat dipastikan Indonesia merupakan pasar yang sangat 

potensial bagi dunia usaha, khususnya di bidang pakaian. Hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan di sektor industri tekstil pakaian jadi yang semakin bergerak agresif. Sepanjang 

tahun 2018 industri pakaian jadi mencatat nilai ekspor yang paling besar yaitu senilai US$ 

8,62 miliar dengan pertumbuhan sebesar 8,9% year on year (Kementrian Perindustrian, 

2018).  

Berdasarkan data perkembangan indek produksi manufaktur 2017-2019 yang dirilis oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pertumbuhan produksi sektor industri pakaian jadi 

sebesar 15,29 persen pada triwulan III tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan Asosiasi 

Pertekstilan Indonesia (API) pertumbuhan produksi pada kuartal I tahun 2019 menandakan 

permintaan produk pakaian jadi terus meningkat. Data-data menandakan berkembangnya 

industri pakaian jadi, dimana hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan 

bisnis toko pakaian di Indonesia yang semakin meningkat. 
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Selanjutnya, industri mode menempati urutan kedua dalam jumlah usaha atau perusahaan 

ekonomi kreatif berdasarkan jajaran Sensus Ekonomi 2016. Industri mode juga mampu 

berkontribusi sebesar 18,01% dalam Gairah Ekonomi Kreatif Indonesia (Mia, 2019). 

Menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2014, perkembangan industri mode di 

Indonesia ditunjukkan dalam peranannya terhadap investasi. Selama periode 2009  sampai 

dengan 2013, pakaian jadi merupakan salah satu sektor yang menjadi target investasi di 

Indonesia dengan pertumbuhan investasi di sektor pakaian jadi rata-rata sebesar 17,6% per 

tahun. Sementara jumlah perusahaan yang bergerak di sektor pakaian jadi bertumbuh 0,93% 

per tahun. 

Kompetisi pada industri pakaian jadi terlihat dengan semakin marak dan berkembangnya 

merek toko pakaian, baik dari merek global maupun dalam negeri. Ketersediaan terhadap 

banyaknya pilihan bagi masyarakat membuat pengusaha harus lebih jeli dan berhati-hati 

untuk bisa bersaing dengan kompetitor, baik kompetitor yang sudah ada sampai kompetitor 

yang akan muncul.  

Toko pakaian Mad Hat yang berada di Mall Botani Square merupakan salah satu toko 

pakaian yang berdiri sejak Desember 2015. Dalam situasi yang cukup ketat persaingan di 

bidang usaha toko pakaian di Mall Botani Square, memaksa toko pakaian Mad Hat harus 

terus berinovasi dalam menciptakan strategi agar toko pakaian Mad Hat dapat menjadi 

merek yang kuat sehingga mampu bertahan dalam persaingan.  

Agar pelanggan setia tidak berpaling kepada merek lain, Toko pakaian Mad Hat dalam 

menjalankan strategi bisnisnya dengan melakukan pendekatan kepada konsumen agar 

konsumen dapat merasa sangat dilibatkan bahkan merasa memiliki merek Mad Hat, 

sehingga dalam prosesnya konsumen aktif berkontribusi membangun merek. Kesadaran 

akan merek toko pakaian Mad Hat dapat dicapai dengan menerapkan tahapan-tahapan antara 

lain brand identity yang meliputi brand salience, brand meaning yang meliputi brand 

performance dan brand imagery, brand response yang meliputi brand judgement dan brand 

feeling, serta brand relationship yang meliputi tahapan tertinggi yaitu brand resonance.  
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Melihat fenomena ini peneliti mengadopsi enam urutan brand building block dalam 

bentuk model piramida CBBE yang dikembangkan oleh Kotler dan Keller. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis brand resonances pada toko pakaian Mad Hat Bogor. 

 

LANDASAN TEORI 

Merek 

American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, 

lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan 

mereka dari para pesaing. Maka merek merupakan produk atau jasa yang dimensinya 

mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler dan Keller, 2016).  

Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Ekuitas merek (Brand Equity) yaitu nilai tambah yang diberikan kepada 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 (Kotler dan Keller, 2016). Ekuitas merek berbasis pelanggan 

(Customer-Based Brand Equity (CBBE)) adalah pengaruh diferensial yang dimiliki 

pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasar merek tersebut. Prinsip dari 

model Customer-Based Brand Equity (CBBE) adalah bahwa kekuatan merek terlihat dari 

apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggan tentang 

merek sepanjang waktu (Kotler dan Keller, 2016). Customer-Based Brand Equity (CBBE) 

memiliki tiga kunci, yaitu: 

1. Ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, 

maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik 

dari produk. Persaingan yang timbul biasanya terjadi oleh harga, hal ini dikarenakan 

produk yang dihasilkan sama. 
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2. Perbedaaan respon merupakan pengetahuan konsumen mengenai merek. Pengetahuan 

merek (brand knowledge)  terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, 

keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus merek harus 

memiliki assosiasi merek yang sangat kuat, menyenangan dan unik dengan pelanggan. 

3. Respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam 

persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran 

merek. Karena merek yang lebih kuat akan berdampak pada pendapatan yang lebih 

besar. 

Customer-Based Brand Equity (CBBE) Pyramid 

Customer-Based Brand Equity (CBBE) diklasifikasikan sebagai efek diferensiasi 

(differentiation effect) pengetahuan sebuah merek dari respon konsumen atas aktivitas 

marketing dari merek tersebut. Suatu merek dapat dikatakan memiliki Customer-Based 

Brand Equity (CBBE) yang positif ketika kosumen bereaksi secara lebih positif terhadap 

suatu produk serta proses pemasarannya pada saat merek itu teridentifikasi.  

Tahap Perkembangan 
Merek 

 Tujuan Branding 
pada Setiap Tahap 

4. Relationships = 
Bagaimana hubungan 

Anda dengan saya? 
Loyalitas yang intens dan aktif 

  
3. Response = 

Bagaimana pendapat 
Anda? 

Reaksi positif dan dapat 
diakses 

  
2. Meaning = 

Apakah diri Anda? Points of parity & difference 

  
1. Identity = 
Siapa Anda? 

Brand awareness  
yang dalam dan luas 

 

Model Customer-Based Brand Equity (CBBE) telah dikembangkan dengan membentuk 

enam urutan brand building blocks yang kemudian dikumpulkan menjadi Brand Pyramid 

(Kotler dan Keller, 2016) Enam blok tersebut adalah brand salience, brand performance, 

brand imagery, brand judgements, brand feelings dan brand resonance.  

Resonance 

Judgement Feelings 

Performance Imagery 

Salience 

Brand Building 
Blocks 
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METODE PENELITIAN 

Metode dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode deskriptif sering digunakan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan 

karakteristik seseorang, fenomena atau situasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Penelitian ini 

merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan data di dalam kata-kata, seperti transkrip wawancara, 

transkrip fokus grup diskusi, rekaman video, gambar, foto, artikel dan lain sebagainya. 

(Sekaran dan Bougie, 2017).  

Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi 

mengenai brand resonance dengan mengacu tahapan-tahapan Customer-Based Brand 

Equity (CBBE) pyramid pada toko pakaian Mad Hat Bogor. 

 

Subjek Penelitian 

Peneliti menentukan informan yaitu mereka yang mengusai atau memahami sesuatu, 

sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati. Informan tersebut adalah 

empat orang pelanggan setia dari toko pakaian Mad Hat Bogor yang memiliki kebiasaan 

berbelanja lebih dari dua kali dalam satu bulan. 

 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah membahas Brand Resonance di toko pakaian Mad 

Hat Bogor dengan menerapkan tahapan pada Customer-Based Brand Equity (CBBE) 

Pyramid, yang terdiri dari:  

1. Brand Salience adalah seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan memikirkan 

merek dalam berbagai situasi pembelian atau konumsi.  

2.  Brand Performance adalah seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan 

fungsional pelanggan. 

3. Brand Image menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa, termasuk cara di mana 

merek berusaha memenuhi kebutuhan sikologis atau sosial pelanggan. 

4. Brand Judgement berfokus pada pendapat dan evaluasi pribadi pelanggan terhadap 
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merek 

5. Brand Feeling adalah respon dan reaksi emosional pelanggan terhadap merek 

6. Brand Resonance mengacu pada sifat hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek 

dan sejauh mana mereka merasa sinkron dengan merek.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, 

sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan, 

wawancara mendalam atau in depth interview, dan dokumentasi (Marshall dan Rossman 

dalam Sugiyono, 2016).  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan sumber data primer dan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti 

merupakan semi terstuktur, dengan bertanya langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah disiapkan sebelumnya. Semua pertanyaan yang diajukan bertujuan menggali 

informasi terkait brand resonance dengan tahapan-tahapan Customer-Based Brand Equity 

(CBBE) berdasarkan Keller (2019). 

 

Narasumber 

Narasumber yang dipilih merupakan konsumen setia toko pakaian Mad Hat, yaitu 

konsumen yang memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap merek. Narasumber 

setidaknya pernah melakukan transaksi atau pembelian lebih dari satu kali. Narasumber 

terdiri dari konsumen laki-laki dan perempuan, dengan latar belakang yang berbeda-beda 

secara profesi dan usia, sehingga dapat menghasilkan data yang beragam. Narasumber yang 

diwawancari sebanyak empat orang dengan deskripsi profil sebagai berikut: 

No. Nama Jenis 
Kelamin Usia Pekerjaan Domisili 

1. Vironica (V) Wanita 24 tahun Karyawan Swasta Bogor 
2. Ara (A) Wanita 24 tahun Karyawan Swasta Bogor 
3. Lady (L) Wanita 38 tahun Wiraswasta Bogor 
4. Hadi (H) Pria 28 tahun PNS Bogor 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis data merupakan hasil analisis dari pengumpulan data informasi dengan cara 

wawancara terhadap informan secara mendalam, bertujuan untuk menggali informasi 

mengenai hal-hal yang telah disesuaikan pada rumusan masalah terkait dengan brand 

resonance melalui tahapan-tahapan Customer-Based Brand Equity (CBBE) pada toko 

pakaian Mad Hat Bogor. 

 

Analisis Data 

Analisis brand resonance dengan tahapan-tahapan Customer-Based Brand Equity 

(CBBE) pada toko pakaian Mad Hat Bogor adalah sebagai berikut: 

1) Brand Salience 

Brand salience adalah tahapan pertama dalam membangun  sebuah merek sehingga 

tercipta sebuah awareness yang kuat terhadap sebuah merek. Brand awareness dapat 

dilihat dari seberapa cepat dan tepat konsumen dapat menerima atau memahami merek 

dengan melihat nama atau simbol. Berkaitan dengan brand salience, pelanggan toko 

pakaian Mad Hat mudah dalam mengidentifikasi merek toko pakaian Mad Hat. Hal ini 

terlihat dari informasi yang didapatkan dari narasumber sehingga dapat disimpulkan 

bahwa toko pakaian Mad Hat muncul dalam benak konsumen, dan dapat dikenali, 

diketahui dan dipahami dengan mudah. 

2) Brand Performance  

Brand performance berhubungan dengan kemampuan suatu produk atau service 

untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. berkaitan dengan brand performance, 

bahwa toko pakaian Mad Hat telah menerapkan brand performance yang baik, terbukti 

dengan service serta produk yang diberikan memiliki keunggulan yang dirasakan dan 

didapat oleh konsumen. Pelanggan juga merasakan keunggulan dari toko pakaian Mad 

Hat seperti product reliability, durability, service effectiveness, service efficiency, 

service empathy, style pakaian, design toko, dan harga yang memiliki keunggulan 

tersendiri. 
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3) Brand Imagery 

Brand imagery mencakup bagaimana cara masyarakat menilai merek secara aktual. 

Agar image yang benar dapat tertanam dalam pikiran konsumen, pemasar harus 

memperlihatkan identitas merek melalui semua sarana komunikasi dengan kotak merek 

yang tersedia (Kotler dan Keller, 2016). Berkaitan dengan brand imagery, toko pakaian 

Mad Hat dinilai telah menerapkan brand imagery yang baik, terbukti dengan informan 

yang mengakui bahwa toko pakaian Mad Hat dapat memenuhi kebutuhan psikologis 

pelanggan. Hal ini diperkuat dari pernyataan informan yang merasa turut senang jika 

orang lain menggunakan produk dari merek yang sama, image produk yang up to date, 

dan bisa dipakai di berbagai situasi. Namun terdapat masukan dari informan bahwa toko 

pakaian Mad Hat jarang melakukan promosi.  

4) Brand Judgement  

Konsumen memiliki banyak penilaian terhadap sebuah merek, mengakibatkan 

proses membangun sebuah merek yang  kuat harus memasukan kualitas, kredibilitas, 

pertimbangan, keuntungan yang melekat pada sebuah merek, untuk dapat memudahkan 

penilaian positif dari kosumen (Keller, 2019). Berkaitan dengan brand judgement, 

penerapan brand judgement yang baik juga telah dilakukan oleh toko pakaian Mad Hat, 

terbukti dengan informan yang mampu menilai kualitas, kredibilitas, superiority 

dibanding toko lain sehingga konsumen mau untuk memilih merek toko pakaian Mad 

Hat. Lebih lanjut lagi, konsumen mau untuk melakukan tindakan berkaitan dengan 

brand consideration.  

5) Brand Feeling 

Brand feeling menggambarkan bagaimana ingatan konsumen terhadap apa yang 

dirasakan terhadap merek. Berkaitan dengan brand feeling, toko pakaian Mad Hat 

disimpulkan telah menerapkan brand feeling yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Informan sebagai pelanggan mampu merespon dengan reaksi-reaksi emosional yang 

positif terhadap toko pakaian Mad Hat, seperti rasa nyaman, aman, dan hangat. 

 

 

6) Brand Resonance  
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Brand resonance dicirikan sebagai intensitas, atau kedalaman dari ikatan psikologis 

yang dimiliki konsumen terhadap merek. Berkaitan dengan brand resonance, toko 

pakaian Mad Hat telah telah menerapkan brand resonance sekaligus menerapkan enam 

tahapan Customer-Based Brand Equity (CBBE) pyramid dimana hal tersebut 

berdampak dalam membentuk ikatan psikologis konsumen terhadap toko pakaian Mad 

Hat, dan timbul perasaan loyal dan keterikatan terhadap toko pakaian Mad Hat. 

Sehingga pelanggan mau melakukan pembelian ulang, mencari tahu informasi dari 

berbagai sumber, terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh toko pakaian 

Mad Hat. 

 

Toko pakaian Mad Hat yang berdiri sejak bulan Desember tahun 2015 di Mall Botani 

Square kota Bogor, tentu membutuhkan pembangunan merek yang kuat dalam menjalani 

usahanya. Untuk membangun merek yang kuat dapat dilakukan menggunakan tahapan-

tahapan melalui model Customer-Based Brand Equity (CBBE) pyramid, yang terdiri dari 

tahapan brand salience, brand performance, brand image, brand judgement, brand feeling, 

dan brand resonance. 

Customer-Based Brand Equity (CBBE) diklasifikasikan sebagai efek diferensiasi 

(differentiation effect) pengetahuan sebuah merek dari respon konsumen atas aktivitas 

marketing dari merek tersebut. Suatu merek dapat dikatakan memiliki Customer-Based 

Brand Equity (CBBE) yang positif ketika kosumen bereaksi secara lebih positif terhadap 

suatu produk serta proses pemasarannya pada saat merek itu teridentifikasi. Oleh karena itu, 

Customer-Based Brand Equity (CBBE) yang positif dapat mengakibatkan perilaku 

konsumen menjadi lebih menerima terhadap kenaikan harga suatu produk serta meingkatkan 

keinginan untuk mencari merek tersebut. Sedangkan Customer-Based Brand Equity (CBBE) 

yang negatif terjadi sebaliknya, yaitu ketika konsumen tidak bereaksi terhadap aktivitas 

marketing (Kotler dan Keller, 2016). 

Brand Performance yang menandakan seberapa baik produk atau jasa memenuhi 

kebutuhan fungsional pelanggan diketahui telah dicapai oleh toko pakaian Mad Hat. 

Pernyataan ini didukung dengan pernyataan pelanggan bahwa service serta produk yang 

diberikan memiliki keunggulan  yang dirasakan dan didapat oleh pelanggan, yang mencakup 
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product reliability (modelnya tidak akan sama dengan tempat lain), durability (produk awet), 

service effectiveness, service efficiency, service empathy (service dinilai bagus), style 

pakaian (fashionable dan unik), design toko (homie), dan harga yang memiliki keunggulan 

tersendiri (harga standard dan tergolong terjangkau untuk semua orang). 

Selanjutnya, toko pakaian Mad Hat dinilai telah mampu menggambarkan sifat ekstrinsik 

produk, termasuk cara di mana merek berusaha memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial 

pelanggan, berarti toko pakaian Mad Hat telah mendapatkan brand imagery yang baik dari 

konsumennya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pelanggan bahwa pelanggan merasa turut 

senang jika orang lain menggunakan produk dari merek yang sama, kemudian image produk 

yang up-to-date, dan bisa dipakai di berbagai situasi. Namun informan juga berpendapat 

bahwa toko pakaian Mad Hat jarang melakukan promosi. 

Terkait brand judgement, diketahui bahwa pelanggan telah mampu menilai kualitas, 

kredibilitas, dan superiority dari toko pakaian Mad Hat dibandingkan toko lain. Pelanggan 

menilai bahwa barang yang dijual di toko pakaian Mad Hat tergolong unik, limited edition, 

modelnya berbeda dengan toko lain, sehingga konsumen mau untuk memilih merek toko 

pakaian Mad Hat. Lebih lanjut lagi, konsumen mau untuk melakukan tindakan berkaitan 

dengan brand consideration. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat dan evaluasi 

pribadi pelanggan terhadap merek toko pakaian Mad Hat tergolong baik. 

Brand Feeling dari toko pakaian Mad Hat telah sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Terbukti dari penjabaran informan sebagai pelanggan yang mampu merespon 

dengan reaksi-reaksi emosional yang positif terhadap toko pakaian Mad Hat, seperti rasa 

nyaman, aman, dan hangat pada toko. 

Sebagai puncaknya, toko pakaian Mad Hat Hat telah telah menerapkan brand resonance 

sekaligus menerapkan enam tahapan Customer-Based Brand Equity (CBBE) pyramid. 

Penerapan brand resonance dapat membentuk ikatan psikologis konsumen terhadap toko 

pakaian Mad Hat, dan timbul perasaan loyal dan keterikatan terhadap toko pakaian Mad Hat 

sehingga konsumen akan membeli kembali atau mendukung produk yang dijual di toko 

pakaian Mad Hat, mau melakukan pembelian ulang, mencari tahu informasi dari berbagai 

sumber, terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh toko pakaian Mad Hat. 

Penerapan brand resonance pada toko pakaian Mad Hat dapat dibuktikan dari pernyataan 
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konsumen yang bersedia untuk membeli produk toko Pakaian Mad Hat bahkan kapan pun 

konsumen bisa membelinya, hal ini disebabkan pelanggan merasa toko pakaian Mad Hat 

spesial bagi dirinya karena telah mengikuti perkembangan toko sejak awal berdiri, bahkan 

konsumen mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai toko pakaian Mad Hat melalui 

media sosial. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil dari wawancara penelitian mengenai brand equity pada toko pakaian Mad Hat 

yang berbasis pada pelanggan, bahwa toko pakaian Mad Hat memiliki penilaian yang cukup 

baik dari pelanggan setia toko tersebut, atara lain dalam penerapan brand identity yang 

meliputi brand salience, brand meaning yang meliputi brand performance dan brand 

imagery, brand response yang meliputi brand judgement dan brand feeling, serta brand 

relationship yang meliputi brand resonance.  

Penerapan brand identity oleh toko pakaian Mad Hat sudah tercipta dengan baik, hal ini 

terlihat dari respon konsumen yang dapat dengan mudah mengenali dan mengidentifikasi 

merek toko pakaian Mad Hat. Dalam hal brand meaning toko pakaian Mad Hat telah 

menerapkan brand performance yang baik, baik dari segi produk dan pelayanan. Berkaitan 

dengan brand imagery, toko pakaian Mad Hat sudah menerapkannya dengan cukup baik 

namun terdapat masukan dari pelanggan yang perlu ditingkatkan oleh toko pakaian Mad Hat 

dimana toko pakaian Mad Hat dirasa masih kurang dalam melakukan kegiatan promosi. 

Untuk brand response hasil penerapan brand judgement oleh toko pakaian Mad Hat telah 

diterapkan sangat baik dan penerapan dari brand feeling telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen. Terkait brand relationship toko pakaian Mad Hat sudah 

mencapai titik tertinggi atau sudah mencapai brand resonance dengan sangat baik, dalam 

kata lain toko pakaian Mad Hat dapat menerapkan ke enam building block yang berada pada 

setiap tahapan Customer-Based Brand Equity (CBBE) pyramid untuk mencapai brand 

resonance.  
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Pencapaian brand resonance yang baik menimbulkan sifat loyal dari konsumen toko 

pakaian Mad Hat dan terjalinnya keterikatan secara psikologis antara merek dengan 

konsumen. Penerapan brand resonance yang baik oleh toko pakaian Mad Hat ini dapat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan merek toko pakaian Mad Hat pada benak konsumen, 

supplier, serta bagi pesaing.  Namun apabila toko pakaian Mad Hat tidak menerapkan brand 

resonance dengan baik pada merek toko pakaian Mad Hat, hal ini dapat memberikan 

pengaruh negatif terhadap keberlangsungan bisnis, antara lain akan terdapat potensi toko 

pakaian Mad Hat tidak menjadi merek yang ada pada benak konsumen, sehingga hal ini 

dapat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan dan pengembangan bisnis yang lebih 

sulit ke depannya. 

 

Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial atas penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Brand Identity  

Toko pakaian Mad Hat Bogor dalam hal ini telah menciptakan brand salience dengan 

sangat baik, dapat dilihat dari bagaimana pelanggan mudah dalam mengidentifikasi 

merek toko pakaian Mad Hat.  

2) Brand Meaning  

Toko pakaian Mad Hat telah menerapkan brand performance yang baik, terbukti 

dengan service serta produk yang diberikan memiliki keunggulan seperti product 

reliability, durability, service effectiveness, service efficiency, service empathy, style 

pakaian, design toko, dan harga yang memiliki keunggulan tersendiri. 

Berkaitan dengan brand imagery, toko pakaian Mad Hat dinilai telah menerapkan 

brand imagery yang cukup baik, karena dapat memenuhi kebutuhan psikologis 

pelanggan, pelanggan turut senang jika orang lain menggunakan produk dari merek 

yang sama, image produk yang up to date, dan bisa dipakai di berbagai situasi. Namun 

terdapat masukan dari pelanggan bahwa toko pakaian Mad Hat jarang melakukan 

promosi.  

3) Brand Response  

Penerapan brand judgement yang telah dilakukan oleh toko pakaian Mad Hat sudah 

sangat baik, terbukti bahwa pelanggan mampu menilai kualitas, kredibilitas, dan 
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superiority dibandingkan toko lain sehingga konsumen mau untuk memilih merek toko 

pakaian Mad Hat.  

Penerapaan brand feeling sesuai dengan yang diharapkan. Pelanggan mampu 

merespon dengan reaksi-reaksi emosional yang positif terhadap toko pakaian Mad Hat, 

seperti rasa nyaman, aman, dan hangat.  

4) Brand Relationship  

Toko pakaian Mad Hat telah telah menerapkan brand resonance sekaligus 

menerapkan enam tahapan Customer-Based Brand Equity (CBBE) pyramid dimana hal 

tersebut berdampak dalam membentuk ikatan psikologis konsumen terhadap toko 

pakaian Mad Hat, dan timbul perasaan loyal dan keterikatan terhadap toko pakaian Mad 

Hat. Sehingga pelanggan mau melakukan pembelian ulang, mencari tahu informasi dari 

berbagai sumber, dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh toko pakaian 

Mad Hat.  

Apabila toko pakaian Mad Hat dapat menerapkan brand resonance dengan baik 

maka dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan merek toko pakaian Mad Hat dan 

dapat berdampak terhadap pendapatan perusahaan dan berpengaruh positif terhadap 

pengembangan bisnis dari toko pakaian Mad Hat. Namun apabila toko pakaian Mad Hat 

tidak menerapkan brand resonance dengan baik pada merek toko pakaian Mad Hat, hal 

ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap keberlangsungan bisnis, antara lain 

akan terdapat potensi toko pakaian Mad Hat tidak menjadi merek yang ada pada benak 

konsumen, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan dan 

pengembangan bisnis yang lebih sulit ke depannya.  

 

Saran 

Toko pakaian Mad Hat sebaiknya meningkatkan aspek brand imagery dalam 

pembentukan nilai yang positif terhadap brand resonance. Peneliti dalam hal ini 

menyarankan kepada toko pakaian Mad Hat agar lebih sering melakukan kegiatan promosi, 

baik melalui sosial media atau sarana promosi yang telah disediakan oleh mall tempat toko 

pakaian Mad Hat berada. Promosi dapat berdampak pada image merek yang diinginkan di 

mata konsumen, serta dapat menjadi keunggulan toko pakaian Mad Hat dibandingkan 

dengan pesaing. 
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Untuk penelitian berikutnya, peneliti menyarankan agar melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk menciptakan merek yang besar pada  toko pakaian Mad Hat. Untuk menjadikan 

toko pakaian Mad Hat menjadi merek yang besar, sesuai dengan Keller (2019) maka 

penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap dua model yang dapat digunakan 

dan saling mengunci satu sama lain, yaitu: 

1. Brand positioning model menjelaskan bagaimana membangun keunggulan kompetitif 

(competitive advantages) di benak pelanggan di pasar; dan 

2. Brand value chain model menjelaskan cara melacak proses penciptaan nilai untuk lebih 

memahami dampak finansial dari pengeluaran pemasaran dan investasi untuk 

menciptakan pelanggan setia dan merek yang kuat. 
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