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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Membangun merek yang kuat dengan ekuitas yang baik memberikan
beberapa manfaat untuk sebuah perusahaan, seperti loyalitas pelanggan, margin
yang lebih besar, tanggapan konsumen yang lebih mendukung terhadap kenaikan
atau penurunan harga, perdagangan yang baik, meningkatkan efektifitas
komunikasi pemasaran, lisensi, dan kesempatan untuk memperluas

merek

(Keller, 2001). Membangun merek yang kuat, sesuai dengan model CBBE
(customer based brand equity) pelanggan yang berbasis ekuitas merek
mempunyai beberapa tahapan, dimana setiap tahapan tergantung pada
keberhasilan langkah sebelumnya (Keller, 2001).
Tahapan pertama untuk memastikan identifikasi merek dengan pelanggan
dan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan kelas produk tertentu atau
kebutuhan pelanggan. Tahapan kedua untuk menetapkan makna merek dibenak
pelanggan. Tahapan ketiga untuk memperoleh tanggapan pelanggan yang tepat
untuk identitas merek dan makna merek. Tahapan terakhir adalah untuk
mengkonversi tanggapan tentang merek dan untuk menciptakan intens, hubungan
loyalitas aktif antara pelanggan dan merek (Keller, 2001). Merek yang kuat akan
memudahkan konsumen untuk lebih memvisualisasikan dan memahami produkproduk intangible Berry, 2000). Merek yang kuat akan mengurangi perasaan
terhadap resiko keselamataan, social, moneter yang mana sulit di evaluasi
sebelum membeli. Di packaged goods, produk merupakan merek utama, tetapi di
jasa, perusahaan merupakan merek yang utama. Merek yang kuat merupakan
tempat yang aman bagi pelanggan (Richards, 1998 dalam Leonard Berry, 2000).
Merek jasa yang kuat dibangun dan dipertahankan terutama oleh interaksi
pelanggan dengan penyedia (Berry dan Seltman, 2007). Merek jasa yang kuat
pada dasarnya merupakan janji masa depan untuk kepuasaan dan merek jasa
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yang kuat merupakan campuran dari perusahaan tentang mereknya dan kinerja
perusahaan dari jasa yang merupakan poin dari pandangan pelanggan.Anteseden
untuk menciptakan kekuatan merek jasa menurut (Berry, 2000)komponennya
antara

lain:

company’s

presented

brand,

brand

awareness,

external

brandcommunications, brand meaning, customer experience, danbrand equity.
Komponen presented brand perusahaan merupakan bagian dari citra
merek untuk mengontrol melalui semua jaringan personal dan impersonal. Iklan,
nama dari merek itu sendiri, website, karyawan, fasilitas, dan semua tipe
informasi harus dikordinasikan dan dikontrol (Zeithaml, Bitner, dan Gremler,
2011). Nama perusahaan, dan logo merupakan presentasi visual yang dipasang
dengan tema iklan, asosiasi-asosiasi simbolik yang merupakan elemen inti yang
dihadirkan oleh merek.Citra merek mempunyai pesan merek perusahaan yang
dikonsep dan disebarkan. Citra merek mempunyai pengaruh penting untuk
memberikan makna terhadap merek dan membangun merek di dalam pikiran
pelanggan (Keller, 2001).
Komponen untuk menciptakan merek jasa yang kuat, dari external brand
communications yang memberikan informasi tentang perusahaan dan jasa yang
tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (Berry, 2000).Komunikasi word of
mouth dan publisitas hal yang paling umum untuk external brand
communications. Kesadaran akan suatu merek dapat diperoleh tidak hanya dari
suatu perusahaan tetapi dapat diperoleh dengan komunikasi dari sumber-sumber
independent. Komunikasi word of mouth adalah bentuk umum pada service
untuk sesuatu yang tidak berwujud, aktifitas yang mendapatkan apresiasi tinggi
mengenai word of mouth dari pelanggan sebelumnya pilihannya mengenai
dokter, pengacara, automobile, mekanik, dan professor (Berry dan Parasuraman
dalam Berry, 2000). Asosiasi merek ini dapat terbentuk langsung dari
pengalaman pelanggan sendiri dan kontak dengan merek melalui iklan atau
sumber informasi lain word of mouth(Keller, 2001)
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Komponen selanjutnyamakna merek yang mempunyai dominan persepsi
pelanggan terhadap suatu merek, makna merek menangkap kesan pelanggan dari
merek serta assosiasinya terhadap merek. Makna merek, merupakan sesuatu yang
ada dipikiran konsumen secara langsung. Makna merek untuk menciptakan
ekuitas yang kuat disini merek harus mempunyai asosiasi yang strong, favorable,
dan unique.
Komponen dari makna merek mempunyai dampak langsung terhadap
ekuitas merek yang mana menurut (Keller, 1993) ekuitas merek adalah
efekdiferensialdari kesadaran merek danmakna merek terhadaprespon pelanggan
mengenai pemasaranmerek.Ekuitas merek dapat positif dan negatif. Positif
ekuitas merek menjadi keuntungan bagi pemasaran terhadap merek. Positif
ekuitas merek di pemasaran menjadi keuntungan perusahaan untuk memperkuat
kesadaran merek dan makna merek. Negatif ekuitas merek menjadi kerugian
terkait merek tertentu (Berry, 2000). Ekuitas merek menerima banyak perhatian
dariakademisi dan praktisipemasarankarenaperan pentingsebagaikey intangible
firm asset(Aaker 1991; Keller, 1998) dalam (Seo dan Jang, 2013). Ekuitas merek
bernilai, asset perusahaan yang harus dijaga dan dikelola. Membangun dan
cultivate brand equity untuk perusahaan jasa melalui keunikan pada merek dan
pesan yang disampaikan selalu konsisten dengan melakukan layanan inti mereka
dengan baik, dan mencapai pelanggan secara emosional serta mengaitkan merek
mereka dengan kepercayaan.
Merek yang kuat dari perusahaan mempunyai “mind share” yang tinggi
di sasaran pelanggan, dimana merek yang kuat berkontribusi untuk pangsa pasar
(Berry, 2000).Strategi untuk membangun dan cultivateservice brand equity
menurut (Berry, 2000) antara lain:
1. Berani untuk menjadi berbeda
2. Tentukan popularitas merek sendiri
3. Membuat koneksi dengan emosional
4. Internalisasi pada merek
3

Merek yang kuat untuk di industri makanan, dari Indonesia seperti J.CO
donuts dan coffee walaupun baru di industri makanan tetapi J.CO sudah go
global ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan China, hal ini membuat J.CO
dikenal tidak hanya di Indonesia tetapi di negara- negara Asia. J.CO merupakan
donat yang mempunyai beragam pilihan rasa, dan mempunyai banyak gerai yang
tersebar di Indonesia.Tidak hanya itu, J.CO mempunyai tempat yang nyaman
untuk makan donat, berdiskusi dan berkumpul dengan teman-teman. J.CO
mempunyai strategi untuk menjadi berbeda dari donat lainnya.
Dimana membangun dan memperkuat service brand equity menurut
(Berry, 2000) berani untuk menjadi yang berbeda dengan pilihan rasa yang
beragam, antara lain alcapone, black eyed seed, black jack, blue berrymore,
cheese me up, choco caviar chocolate, choco caviar strawberry, coco loco, copa
banana, crunchy, don mochino, forest glam, funilla glazze, glazzy, green tea,
green tease, hazel dazzle, heaven berry, hello berry hires, hi lychee hires, jacky
chunk, jcrown donatella, meisisipi, monapisa, oreology, snow white, strawberry
cheese, sugar ice, tiramisu, why nut, jclub dengan pilihan burgernya, j.pops
dengan

baby

donutsnya,

dan

berbagai

beverage

yang

tersedia

(www.jcodonuts.com). J.CO memberikan warna yang baru untuk industry
makanan di Indonesia dengan leveraging secondary associations, dimana
membangun pelanggan untuk brand equity dengan kesamaan merek yang dapat
dikaitkan dengan “country of origin”yaitu, negara yang mana perusahaan
membuat produk atau menyediakan layanansedemikian rupa agar konsumen
menyimpulkan keyakinan dan evaluasi (Erickson, Johansson, dan chao 1984;
Hong dan Wyer 1989, 1990 dalam Kevin Lane Keller 1993). Dimana contohnya
nama Perancis untuk anggur, nama Jerman untuk mobil, dan nama elektronik
untuk Jepang. J.CO melakukan leveraging secondary associations nama J.CO
donuts & Coffeedibuat untuk go global seolah terdengar nama asing untuk
membuat keyakinan.
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang “Analisis pembentukan ekuitas merek berdasarakan citra merek,
word of mouth dan makna merek (studi empiris

pada JCO Donuts &

Coffee)”

1.2. Perumusan Masalah
Disini pada artikel (Berry dan Seltman 2007) “Building a strong services
brand: Lessons from Mayo Clinic memakai penerapan service branding. Mayo
Clinic merupakan merek kelas dunia, model penemuan disini bahwa industri
kesehatan di Mayo clinic customer experience memainkan peran penting untuk
memperkuat brand melalui pengalaman pasien, daripada memakai media
ataupun promosi.
Pada industri kesehatan yang karakteristik jasanya banyak interaksi
manusia, disini pada makanan intinya pada penawaran makanan, dan lebih
tangible. Disini peneliti ingin menguji di industri makanan, dan model berubah
karena memakai variabel citra merek, word of mouth, makna merek dan ekuitas
merek tanpa pengalaman konsumen, dan kesadaran merek.
Pemilihan variabel karena di industrimakanan yang mempengaruhi word
of mouth menurut Cousin et. al (2002) dalam Pedro Longart (2010)
mengklasifikasikan elemen-elemen yang penting untuk word of mouth antara
lain, makanan dan minuman, pelayanan, kebersihan dan kesehatan, nilai dari
uang, dan suasana atau atmosfer lebih tangible daripada di industri kesehatan
yang sifatnya intangible yang didasari dengan pengalaman konsumen.

1.3. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah membangun kekuatan merek, belajar dari mayo
clinic melalui pengalaman konsumen, disini peneliti ingin mengetahui brand
dari Indonesia J.CO di industri makanan ingin mengetahui seberapa besar
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pengaruh citra merek, word of mouth, dan makna merek dalam pembentukan
ekuitas merek.
Adapun tujuan-tujuan nya adalah:
1.

Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap makna merek

2.

Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap ekuitas merek

3.

Untuk mengetahui pengaruh word of mouth terhadap makna merek

4.

Untuk mengetahui pengaruh makna merek terhadap ekuitas merek

1.4. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi beberapa
pihak, yaitu:
1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur
tentang Pengaruh citra merek, word of mouth dan makna merek dalam
pembentukan ekuitas merek studi pada J.CO donuts & coffee” sehingga dapat
ditelaah lebih dalam dan dikembangkan pada penelitian lebih lanjut.
2. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan
ataupun bahan informasi tambahan agar perusahaan lebih memahami sejauh
mana memperkuat ekuitas merek.
3. Bagi mahasiswa penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengaplikasikan
teori-teori yang telah dipelajari ke dalam bentuk penelitian dan sebagai syarat
kelulusan untuk meraih gelar magister.

1.5. Lingkup Penelitian
Keterbatasan penelitian karena adanya keterbatasan waktu dan dana,
maka lokasi penelitian dibatasi hanya pada wilayah J.CO Jakarta, Depok, dan
Tangerang. Dengan demikian penelitian selanjutnya dapat menggunkan
sampel yang lebih beragam dengan mengikutsertakan responden-responden
lain yang berasal dari luar Jakarta, Depok, dan Tangerang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Merek(Brand)
Menurut (Kotler 1991; p. 442 dalam Keller, 1993) merek dapat
didefinisikan sebagainama, istilah, tanda, simbol, ataudesain atau kombinasi dari
semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu
penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakanmereka daripara pesaing.
Setiap kalipemasarmenciptakannama baru, logo, atau simboluntuk produk
baru, pemasar menciptakansebuah merek. (Keller, 2013). Manajer berlatih untuk
menyiapkan merek lebih dari sesuatu untuk menciptakan awareness, reputasi,
keunggulan, dan sebagainya untuk dipasar.

Merek lebih dari sekedar jaminan

kualitas karena didalamnya tercakup enam pengertian menurut (Kotler, 2005 :82)
sebagai berikut :
1. Atribut Produk
Setiap merek memiliki atribut, atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar
pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang
terkandung dalam suatu merek.
2. Manfaat
Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak membeli atribut,
mereka yang dibeli adalah manfaatnya bagi konsumen. Produsen harus dapat
menerjemahkan atribut menjadi sebuah manfaat yang dapat dirasakan
langsung oleh konsumen itu sendiri.
3. Nilai
Merek juga menyatakan sebuah nilai bagi produsen kepada konsumen.
Mereka yang memiliki nilai yang kuat akan dihargai dan diingat dibenak
konsumen sebagai merek yang berkelas dan terdapat di hati konsumen.
4. Budaya
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Merek juga mencerminkan budaya tertentu sesuai dengan budaya masingmasing.
5. Kepribadian
Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi penggunanya.
Diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan
tercermin bersamaan dengan merek yang ia gunakan.
6. Pemakai
Merek juga menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan
produk tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi
orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya. Dengan demikian maka
dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai dua unsur yaitu brand nameyang
terdiri dari dari huruf -huruf atau kata-kata yang dapat terbaca. Serta brand
mark yang berbentuk simbol, desain atau warna tertentu yang spesifik. Kedua
unsur dari merek tersebut, selain berguna untuk membedakan satu produk
dengan produk pesaingnya juga berguna untuk mempermudah konsumen
untuk mengenali dan mengidentifikasi barang atau jasa yang hendak dibeli.

2.2. Pengertian Branding
Branding memainkan peran penting di perusahaan jasa karena merek
yang kuat akan meningkatkan kepercayaan konsumen di pembelian yang tak
terlihat. Branding di service dapat membantu konsumen dengan meyakinkan
mereka terlihat dari tingkat seragam

untuk

kualitas jasa. Branding juga

membantu penyedia layanan dengan meninggikan layanan di atas tingkat
komoditas untuk membedakan layanan yang relatif terhadap merek bersaing.
Bharadwaj et al. (1993) dalam (Krishnan, Hartline, 2001) juga berpendapat
bahwa branding lebih penting untuk layanan daripada barang karena
kompleksitas yang dihadapi oleh konsumen dalam pembelian jasa, dan
karakteristik yang unik dari jasa.
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Menurut (Berry, 2000, p. 129 ) : A strong service brand is essentially a
promise of future satisfaction. It is a blend of what the company says the brand
is, what others say and how the company performs the service all from the
customer’s point view. A brand is perceived.

2.3 Pengertian Jasa
Jasa adalah perbuatan, proses, dan kinerjayang tersediaataudiproduksi
oleh satu entitas atau orang untuk entitas lainnya (Zeithaml, Bitner, dan Gremler,
2011). Berry dan Parasuraman(1993) dalam Ladda Vatjanasaregagul (2007)
mengatakan

bahwa

perusahaan

jasamembutuhkan

kinerjamasyarakat

untuklayananefektifyang lengkap. Layanan perusahaan dengan cara menarik,
mengembangkan,

memotivasi,

dan

mempertahankanorang-orangyang

berkualitasuntuk melakukan layanandalam rangka menciptakannilai bagi
pelanggan.

Penyedia

karenatindakan

layanandiperusahaan

merekamemperkuat

jasakey
atau

nya

adalah pemasar

memperlemahreputasi

perusahaandengan pelanggan dan prospek ke depan.
(Beckford, 2002, hal. 280) dalam Ladda Vatjanasaregagul (2007)
mengatakan bahwa orang-orang memberikan layanan kepada klien, pasien,
penumpang, danpelanggan lain, lebih baik dari padamesinuntuk memberikan
layanankarena oranglebih baik dalamberurusan dengankompleksitas. Tetapi
agarmampu menghadapisituasi yang kompleksdan membuatkeputusan yang
masuk akal, orang-orang harus di didik tentangtugas dandilatihuntukmenangani
cara terbaik melakukan tugas tersebut. Industri jasa danperusahaan biasanya
diklasifikasikan
Karakteristik

dalamsektor
jasa

menurut

jasayangproduk
(Zeithaml,

intinya

Bitner,

dan

adalah
Gremler,

layanan.
2011)

karakteristiknya antara lain tidak berwujud, heterogenitas, produksi dan
konsumsi simultan, dan tidak tahan lama.
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2.4. Perusahaan menghadirkan merek (Company’s presented Brand)
Presented brand perusahaan merupakan bagian dari citra merek untuk
mengontrol melalui semua jaringan personal dan impersonal. Iklan, nama dari
merek itu sendiri, website, karyawan, fasilitas, dan semua tipe informasi harus
dikordinasikan dan dikontrol (Zeithaml, Bitner, dan Gremler, 2011). Perusahaan
menghadirkan suatu merek, dengan mengontrol komunikasi yang ada di merek
tersebut (Berry, 2000).Company’s presented brand merupakan dampak utama
untuk brand awareness (Berry, 2000).Dengan kata lain, komunikasi yang
mempunyai identitas dan tujuan dari merek serta konseptualisasi dan penyebaran
dikendalikan dalam organisasi jasa. Selanjutnya (Berry, 2000) berpendapat
bahwa komunikasi dapat disampaikan melalui iklan perusahaan atau materi
promosi, fasilitas pelayanan, penampilan karyawan layanan mereka, nama, logo,
dan simbol asosiasi perusahaan.Perusahaan dapat mengendalikan komunikasi
yang ingin disampaikan dan menghadirkan sesuatu seperti iklan dengan
membentuk secara langsung kesadaran pada suatu merek.Dengan sifat inilah
suatu merek dapat memberikan presentasi visual untuk konsumen.
2.5. Citra Merek
2.5.1 Pengertian Citra Merek
Citra konsumen yang positif terhadap suatu merek lebih memungkinkan
konsumen untuk melakukan pembelian. Merek yang baik menjadi dasar untuk
citra perusahaan yang positif. Menurut Kotler (2005:629) citra atau image adalah
seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap
suatu objek. Image juga didefinisikan sebagai penglihatan secara keseluruhan
atau sebuah objek dan serangkaian gambaran mental dan perasaan yang
ditimbulkan.
Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak
konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut bisa
muncul secara sederhana dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang

10

dikaitkan kepada suatu merek. Asosiasi tersebut juga akan berpengaruh pada
sikap konsumen, misalnya suka atau tidak suka (Shimp,2003:13).
Citra merek adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau
produknya. Citra dipengaruhi oleh banyak faktor yang di luar kontrol
perusahaan.
Citra yang efektif akan berpengaruh terhadap tiga hal yaitu :
1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai.
2. Menyampaikan karakter itu dengan carayang berbeda sehingga tidak
dikacaukandengankarakter pesaing.
3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekadar citra mental.
Merek mempunyai peranan yang penting dan merupakan aset prestisius
bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang menyadari hal ini sehingga mereka
berusaha untuk menciptakan citra (image) yang baik agar dipilih oleh kosumen.
Jadi tidak mudah untuk membentuk sebuah citra, sehingga bila terbentuk akan
sulit untuk mengubahnya.Citra yang dibentuk harus jelas dan memiliki
keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya. Saat perbedaan dan
keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain, muncullah posisi merek. Pada
hakikatnya sama dengan proses persepsi, karena citra terbentuk dari persepsi
yang telah terbentuk lama. Setelah melalui tahap yang terjadi dalam proses
persepsi, kemudian dilanjutkan pada tahap keterlibatan konsumen.
Komponen citra merek (brand image) terdiri atas 3 bagian yaitu ;
(1) Citra pembuat (corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi yang
dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk
atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi : popularitas,
kredibilitas serta jaringan perusahaan.
(2) Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan
konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa.
Meliputi : pemakai itu sendiri, gaya hidup/kepribadian serta status
sosialnya.
11

(3) Citra produk (product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang
dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Meliputi atribut
produk tersebut, dan kualitas.
Menurut Sutisna (2001:83) dikutip dari Fandy tjiptono (2005) ada
beberapa manfaat dari citra merek (brand image) yang positif, antara lain:
a. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih
memungkinkan untuk melakukan pembelian.
b. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra
yang positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama.

2.5.1 Pengaruh dari Citra Merek Terhadap Ekuitas Merek
Citra mental (mental images)adalah proses simbolik berdasarkan
pengalaman yang tersimpan dalam memori asosiatif tentang objek dan
peristiwa (Faircloth, Capella, dan Alford) (2001). Citra merek biasanya
dianggap sebagai efek gabungan dari asosiasi merek (Biel, 1992) dalam,
Faircloth, Capella, dan Alford (2001) atau lebih khusus sebagai persepsi
konsumen dari tangible dan intangible asosiasi merek (Engel, Blackwell, dan
Miniard, 1993 ) dalam, Faircloth, Capella, Dan Alford (2001).
Peneliti pemasaran telah menyarankan bahwa citra merek merupakan
elemen penting dari ekuitas merek (Keller, 1993). Asosiasi merek, yang
diperoleh melalui kegiatan bauran pemasaran perusahaan atau penggunaan
produk, berkontribusi dan akhirnya menentukan citra merek kepada konsumen
(Keller, 1993).Asosiasi yang unik, kuat, dan menguntungkan menciptakan citra
merek yang positif dimana ketika diproses oleh konsumen akan ada
peningkatan ekuitas merek (Keller, 1993). Selain itu, citra merek yang unik,
kuat dan menguntungkan memungkinkan merek dan makna menjadipembeda
dan posisi di benak konsumen, memberikan kontribusi bagi potensi untuk
meningkatkan ekuitas merek (Pitta dan Katsanis, 1995) dalam, Faircloth,
Capella, dan Alford (2001).
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2.6. Komunikasi diluar merek (Eksternal Brand Communication)
Komunikasi diluar merek, konsumen mengetahui informasi tentang
merek dan layanan dari sumber-sumber yang tidak terkendali, melalui word of
mouth dan publisitas. Sifat jasa yang tidak berwujud, komunikasi word of
mouth menjadi informasi yang digunakan oleh konsumen (Berry, 2000), yang
dirasakan oleh konsumen untuk sebagian besar un-biased dan berbasis
pengalaman, komunikasi word of mouth sering menjadi pengaruh utama
sebelum mengambil keputusan untuk membeli, terutama untuk keputusan yang
konsekuensinya tinggi antara lain dokter, pengacara, mekanik mobil, pengasuh
anak (Berry, 2000). Publisitas juga dapat membangun merek, untuk lebih baik
atau lebih buruk.Komunikasi diluar merek tidak dapat dikendalikan oleh
perusahaan.tetapi komunikasi diluar merek dapat dikordinasikan.
Kordinasi komunikasi external menurut (Zeithaml, Bitner, dan Gremler,
2011)tidak hanya terdapatkomunikasi tradisional sebagai vehicles seperti iklan
di televisi, radio, majalah, koran company websites, sales promotion, public
relations, direct marketing, dan personal selling proliferating, tetapi banyak
media baru sekarang yang tersedia untuk pemasaran antara lain cell phones,
digital signage, blogs, digital assistants, iklan di internet dan meningkatnya
penggunaan product placement di film, dan televisi semuanya tujuan dari
mengkordinasi pesan yang ingin disampaikan oleh merek tersebut.

2.7.Word Of Mouth (WOM)
Penggunaan praktis dari word of mouth (WOM) dalam konsep pemasaran
word of mouth (WOM) merupakanpromosi perusahaan atau produk dan layanan
melalui sebuah inisiatif yang disusun dan dirancang untuk membuat orang
berbicara positif tentang perusahaan (Kirby dan Marsden, 2006) dalam Pedro
Longart (2010). Implikasi dari word of mouth (WOM) digunakan untuk efek
yang baik oleh pemasar, seperti yang disimpulkan dari konsep “connected
marketing” (Kirby dan Marsden, 2006) dalam Pedro Longart (2010)
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2.7.1 WOM dan (The decision to eat out)
Dalam pemilihanrestoran, niatke arahmakan ditempat tertentumeningkat
ketikarekomendasipositif
Keyakinan

inipenting

yang

diperoleh,
dalam

dan

mempengaruhikeyakinan.

prosespengambilan

keputusan.

CampbellSmith(1967) dalamPedroLongart(2010) memperkenalkan(the meal
experience model), yang menjelaskan unsur-unsur restoran yang ditawarkan.
Cousin etal(2002) dalam PedroLongart (2010) diklasifikasikan unsur-unsur
dalam urutan kepentingan antara lain: (1). Makanan dan minuman, (2). Layanan,
(3). Kebersihankesehatan (4). Nilai terhadap uang (value for money), (5).
Suasana dan Atmosfer
2.7.2. Word of Mouth(WOM)
Beberapa penelitian tentang WOM telah dilakukan sebelumnya dan
menghasilkan temuan yang saling melengkapi. Menurut Bone (1992), WOM
adalah pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide antara dua konsumen atau
lebih, dimana tidak satu pun dari mereka adalah sumber pemasar. Definisi itu
diperkuat oleh Solomon (2004), yang menyebutkan bahwa WOM adalah
informasi tentang produk yang disalurkan (transmitted) oleh individu ke individu
lain.
Ozcan (2004) menyatakan bahwa WOM merupakan respon perilaku
konsumen pada kualitas produk dan jasa. Pada beberapa konsumen, WOM
merupakan respon “keluar” dari ketidak puasan pada kualitas, jalan untuk
melepas rasa marah sebelum secara lengkap meningkatkan penyedia layanan.
Pada konsumen lain, WOM merupakan respon perilaku dari loyalitas pada
produk. Pada konsumen lain, WOM merupakan sinyal bagi penyedia layanan
untuk menyampaikan komitmen loyal atau meninggalkan produk, ketika jalur
komunikasi antara konsumen dengan penyedia layanan tidak tersedia.
WOM dapat terjadi karena adanya kebutuhan, baik oleh pengirim
(sender)atau penerima (receiver), akan informasi (Mowen & Minor, 1998).
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Penerima WOM membutuhkan informasi karena mungkin tidak percaya dengan
kampanye iklan yang diterimanya, atau mencari informasi tambahan untuk
mengurangi resiko membeli produk atau jasa. Bagi pengirim WOM, memberikan
informasi dan mempengaruhi konsumen lain dalam pengambilan keputusannya
dapat memberikan rasa berkuasa (power) dan gengsi (prestige). Pemberian
informasi ini juga membantu pengirim WOM meningkatkan keterlibatan dalam
kelompoknya dan mendorong interaksi social dan keserasian kelompok secara
umum.
Dalam konteks proses penyampaian informasi antar konsumen, menurut
Bansal et al (2000), penelitian tentang WOM harus menghadirkan dua hal
penting yaitu kekuatan hubungan interpersonal dan hubungan non interpersonal.
Dari kedua hubungan itu, di hasilkan tiga keterkaitan yaitu, keterkaitan antara
hubungan non interpersonal dengan pengaruh WOM pada keputusan membeli
jasa, keterkaitan hubungan interpersonal pada keputusan membeli jasa dan
keterkaitan hubungan non interpersonal dengan hubungan interpersonal.
WOM memiliki bias negatif, dimana informasi negative dinilai lebih
tinggi daripada informasi positif oleh konsumen (Mowen & Minor 1998). WOM
ini sangat berkaitan dengan pengalaman penggunaan satu merek produk atau
jasa. Dalam pengalaman penggunaan produk atau jasa itu akan timbul rasa puas
jika produk atau jasa yang digunakan mampu memenuhi harapan konsumen, dan
sebaliknya apabila produk atau jasa yang digunakan tidak sesuai harapan
sebelumnya. Dengan pemahaman ini, komunikasi WOM akan berbahaya bagi
perusahaan

yang

mempunyai

citra

negatif,

sebaliknya

akan

sangat

menguntungkan jika dalam komunikasi WOM itu mengenai citra yang baik dan
kualitas yang baik (Ozcan, 2004).
Penyebaran WOM bergerak dalam jaringan yang tidak terlihat, dimana
jaringan itu dibentuk berdasarkan hubungan dari orang-orang (Rosen, 2000).
Dalam jaringan itu juga terdapat beberapa pusat yaitu orang-orang yang berada
dalam posisi yang baik untuk menyebarkan informasi. Rosen (2000) juga
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menyatakan bahwa saat ini jaringan-jaringan itu sangat penting dan perusahaan
tidak hanya menjual barang atau jasa kepada konsumen perorangan tetapi lebih
kepada jaringan-jaringan pelanggan.

2.8. Makna Merek (Brand Meaning).
Menciptakan
merekdan

makna

padamerek,

membangunmerek

penting

yangditandai

untuk

menciptakancitra

dalampikiranpelanggan(Keller,

2001).Organisasi membedakan produk mereka melalui branding, dan kurangnya
branding yang efektif dapat menyebabkan produk gagal di pasar (Aaker, 2007)
dalam(Hollenbeck, Peters, dan Zinkhan 2008). Merek yang kuat dan sukses
adalah

merek yang sukses bergerak di luar atribut untukidentitas merek

didasarkan pada kepribadian merek dan hubungan dengan pelanggan(Aaker,
1994) dalam (Hollenbeck, Peters, dan Zinkhan 2008).Disini makna dari merek
merupakan persepsi dominan pelanggandari suatu merek.Makna dari merek juga
merupakan kesan yang ditanggap dan juga asosiasi dari suatu merek (Berry,
2000).
Asosiasi merekmendefinisikan makna merek diperoleh terutama melalui
pengalaman (baik sendiri atau word of mouth) dengan merek, atau melalui iklan
atau sumber informasi. Keller (2013) mempunyai 3 dimensi antara lain: strength
(seberapa kuat merekdiidentifikasidenganasosiasi merek), favorability(seberapa
penting atauberhargaasosiasimerek untuk pelanggan), dan keunikan(bagaimana
khasmerekdiidentifikasidenganasosiasi
menguntungkan,

dan

merek).

unikdengan

membangunpositifpelangganberbasisekuitas
dapatterbentuklangsung

Asosiasimerek

konsumensangat

yang

kuat,

pentinguntuk

merek.Asosiasi

merekini

daripengalamanpelanggansendiridankontak

denganmerekmelalui iklanatausumber informasi laindari word of mouth.
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2.8.1. Kriteria Makna Merek
Terlepas dari jenis yang terlibat, asosiasi merek yang membentuk citra merek dan
makna dapat di bagi berdasarkan tiga dimensi utama: (1). kekuatan (seberapa kuat
merek diidentifikasi dengan asosiasi merek), (2).menguntungkan(seberapa penting
atau berharga asosiasi merek untuk pelanggan), dan (3). keunikan (bagaimana khas
merek diidentifikasi dengan asosiasi merek)Keller, 2001.
Hasil yang sukses pada dimensi ini menghasilkan respon merekpositif yang
mendasari loyalitas merek. Menciptakan ekuitas merek, merek harus memiliki
asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, dan unik. Tidak peduli seberapa unik
sebuah asosiasi merek jika pelanggan tidak mengevaluasi asosiasi secara
menguntungkan (favorably), dan tidak peduli seberapa diinginkan asosiasi merek
kecuali pelanggan benar-benar mengingatnya dan link ke merek, dan pada saat yang
sama, tidak semua asosiasi menguntungkan (favorable), dan tidak semua asosiasi
menguntungkan dan unik secara bersamaan. Ada yang asosiasinya kuat tetapi tidak
menguntungkan, ada yang asosiasinya menguntungkan tetapi tidak unik. Merek yang
kuat biasanya memiliki asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, dan unik dengan
konsumen untuk membangun pelanggan berbasis ekuitas merek (Keller, 2001).

2.9. Ekuitas Merek (Brand Equity)
Ekuitas merek adalahnilai tambahpadaproduk dan jasa(Kotler dan Keller, 2012
)Initerlihat

padacara

konsumenberpikir,

merasa,

dan

bertindaksehubungan

denganmerek, sertadalam harga, pangsa pasar, danprofitabilitasmerek. Pemasardan
penelitimenggunakanberbagai
Pendekatan

perspektifuntuk

berbasispelangganmelihatnyadari

atauorganisasidanmengakui

mempelajariekuitas

merek.

perspektifkonsumenbaik

individu

bahwakekuatanmerekterletak

padaapa

yang

pelangganlihat, baca, dengar, belajar, berpikir, dan merasatentang merekdari waktu
ke waktu.
Aaker (1991) dalam (Kalliala, 2012)telah mempelajariekuitas merekmenjadisalah
satu

asetyangpalingpenting

bagi

banyakperusahaandanmendefinisikanekuitas
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mereksebagai: Satu set aset dan kewajibanterkait denganmerek,nama dansimbol,
yangmenambahataumengurangi darinilai yang diberikan olehproduk atau jasakepada
perusahaanatau kepadapelangganperusahaan(Aaker, 1991, p.15).
Aaker(1992)

dalam

(Kalliala,

2012)

lebih

lanjut

mengakuiperbedaanaset

dankewajiban, tergantungpada konteks, tetapikelompokaset dan kewajibanyang
paling pentingdi bawah limadimensi: Loyalitas merek, kesadaran nama, persepsi
kualitas, asosiasi merekdanmerekeksklusif lainnyaaset, paten, merek dagang,
hubungan saluran, dan sebagainya.
Berry (2000) menyajikan a service branding model dimana berry menggunakan
definisi Keller (1993) dari ekuitas merek (brand) menggunakan arti sebagai citra
merek, dan menunjukkan hubungan dari berbagai komponen yang dirancang khusus
untuk menciptakan layanan ekuitas merek. Dalam model merek (2000) layanan
Berry, ekuitas merek terdiri dari merek yang dihadirkan, pengalaman pelanggan,
komunikasi merek eksternal, kesadaran merek, dan makna merek.
Ekuitas merek dibentuk oleh kesadaran merek (brand awareness) dan makna merek
(brandmeaning), dengan yang terakhir memiliki pengaruh kuat, dan mengarah pada
dampak yang berbeda dua elemen ini terhadap respon pelanggan untuk pemasaran
merek (Berry, 2000). “Ekuitas merek positif adalah tingkat keuntungan pemasaran
merek yang lebih dari pesaing sedangkanekuitas merek negatif adalah tingkat
kerugian di pasar terkait dengan merek tertentu. (Berry, 2000, p.130).
2.1.0. Building a service brand
Layanan perusahaan dengan membangun merek yang kuat melalui keunikan
branding atau berbeda dari yang lain dan pesan selalu konsistensi, antara lain dengan
melakukan layanan inti mereka dengan baik, mencapai pelanggan secara emosional,
dan dengan mengaitkan merek mereka dengan kepercayaan.Strong brand companies
memiliki mind shareyang tinggi dengan pelanggan sasaran, yang memberikan
kontribusi untuk pangsa pasar. Gambar 2

dibawah ini menghadirkan 4 cara

dalamperusahaan jasa, untuk membangun kekuatan merek dan memperkuat ekuitas
merek. Perusahaan dengan merek terkuat biasanya menggunakan semua empat
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pendekatan antara lain: berani tampil beda, tentukan popularitas merek sendiri,
membuat koneksi dengan emosional, dan internalisasi pada merek.

Gambar 2

Cultivating Brand Equity (Berry, 2000)
Internalize
the brand

Make an
emotional
connection



Dare to be
different

Brand
equity

Determine your
own fame

Berani Tampil Beda (Dare to be different)
Layanan perusahaan dengan merek terkuat mengungkapkan upaya untuk menjadi
berbeda, upaya yang disengaja untuk mengukir kepribadian merek yang
berbeda.Pembangun topbranddari setiap merek, rata- rata memiliki cara dan upaya
yang berbeda untuk mencapai dan menyenangkan pelanggan. Keinginan untuk
menciptakan picture mentalyang berbeda dari perusahaan untuk pelanggan
menunjukkan di dalam mereknyadan pengalaman pelanggan merupakan model dari
layanan jasa.



Tentukan popularitas merek sendiri (Determine your own fame)
Sebuah perusahaan jasa dengan merek yang kuat berdiri untuk sesuatu yang penting
bagi sasaran pelanggan, merek tidak hanya berbeda dari merek pesaing, yang
merupakan tawaran pasar yang berharga.Merek mempunyai alasan untuk menjadi
terkenal (famous) dalam hal menangkap dan mengkomunikasikan harapan
perusahaan kepada pelanggan.Layanan perusahaan memperkuat ekuitas merek
dengan berfokus pada kebutuhan pasar yang terlayani.Perusahaan-perusahaan jasa
meningkatkan pengalaman pelanggan dengan melakukan sesuatu yang perlu
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dilakukan.Strong brandservice companies juga melakukan pelayanan secara efektif.
Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan, mereka mengisi kebutuhan dengan
baik.Dengan demikian, melakukan layanan yang dibutuhkan dan melakukannya
dengan lebih baik daripada pesaing adalah kombinasi membangun merek yang kuat
(Berry, 2000)
Pada intinya, perusahaan jasa dengan ekuitas merek yang kuat memberikan
layanan pelanggan yang bernilai, melakukan lebih baik dari pesaing, dan efektif
menceritakan kisah mereka melalui komunikasi yang menciptakan kesadaran,
menstimulus percobaan, dan memperkuat pengalaman pelanggan.Sejalannya waktu,
perusahaan-perusahaan yang seperti ini akanmenjadi terkenal karena keunggulan
mereka, yang dibantu tidak hanya oleh pesan mereka sendiri yang dikontrol tetapi
juga oleh pengalaman pelanggan danword of mouth (Berry, 2000).


Membuat koneksi dengan emosional (Make an Emotional Connection)
Merek

yang

hebat

(Great

brand)selalu

emosionaldenganaudiens.Merekamelampauitingkatrasional
memicuperasaan

kedekatan,

kasih

sayang,

dan

membuathubungan
ekonomi

kepercayaan.

untuk
Konsumen

mempunyairasa emosional, emosi merekamempengaruhi keputusanmereka. Merek
yang

hebatmelampauifiturproduk

tertentu,

masyarakat(Webber,1997)dalamBerry(2000).

manfaat

danmenembusemosi

Merek

yangterhubung

denganemosipelangganadalah mereka yang mencerminkannilai-nilai intipelanggan,
sehinggamerekmenangkapdanmengkomunikasikannilai-nilaicustomers
Nilai-nilai

perusahaantidak

bisa

dipalsukandalam

hold

dear.

layananbranding.Nilai-nilai

sejatiperusahaanmunculdalam pengalamanaktual pelanggandengan layanan .



Internalisasi pada merek (Internalize the Brand)
Service performanceadalah media yang kuat untuk membangun makna merek dan
ekuitas merek. Tindakan karyawan

dengan pelanggan mentransformasikan visi

merek ke realitas merek untuk lebih baik atau lebih buruk. Penyedia layanan dapat
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membuat atau menghancurkan merek, untuk pengalaman pelanggan dengan layanan
dapat menentukan merek.Layanan pelanggan oleh karyawan terhadap pengalaman
pelanggan yang sudah merasakan, pelanggan merasa benar jika ada pengalaman
untuk menentukan jasanya baik atau buruk. Pengalaman pelanggan yangnegatif, akan
sulit bagi perusahaan untuk mengatasi dalam upaya branding, tidak peduli seberapa
efektif komunikasi pemasarannya. Superior customer experiencesulit ditiru oleh para
pesaingtidak peduli seberapa efektif komunikasi pemasaran mereka.
Berry dan Parasuraman (1991) dalam Berry (2000)menjelaskan konsep internalisasi
pada merek:
Internalizing the brand involves explaining and selling the brand to employees. It
involves sharing with employees the research and strategy behind the presented
brand. It involves creative communication of the brand to employees. It involves
training employees in brand- strengthening behaviors. It involves rewarding and
celebrating employees whose actions support the brand. Most of all, internalizing the
brand involves involving employees in the care and nurturing of the brand.
Karyawan tidak akan merasa menjadi bagian dari merek atau keluar dari merek
kecuali mereka mengerti dan percaya di dalamnya. Pemasar perlu untuk
memvisualisasikan merek bagi karyawan, sehingga karyawan akanmemvisualisasikan
merek bagi pelanggan. Internalisasi merek harus menjadi proses yang berkelanjutan
seperti membangun merek yang merupakan proses yang berkelanjutan dengan
pelanggan (Berry, 2000).
2.11. Kerangka Konseptual
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Leonard L. Berry mengenai
Cultivating ServiceBrand Equity. Penelitian yang dilakukan oleh Berry (2000),
berusaha untuk menghadirkan model merek layanan (service branding) dimana
memperkuat ekuitas merek pada jasa. Artikelinimenyajikan modelmereklayanan
yangmenggarisbawahi

peranpenting

pelanggandalampembentukanmerek.
baikdigunakanperusahaan

jasauntuk

daripengalaman
Empatstrategiutama

menumbuhkanekuitas
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layanan
yangsangat

merekdibahasdan

diilustrasikan antara lain menjadi berbeda, menentukan popularitas merek sendiri,
membuat emosional kepada koneksi, dan internalisasi pada merek. Brandingdisini
tidakhanya

untukbarang

berwujud(tangible),tetapi

prinsip

suksesutama

untukorganisasi jasa dan dikembangkan lagi oleh Berry dan Seltman (2007)
menjelaskan di industry kesehatan pengalaman konsumen memaikan peranan penting
di service branding. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model dari (Berry, 2000) A service branding model.
Gambar 1.A Service Branding Model
Company’s
Presented Brand

Brand
Awareness

H6

Brand Equity

External Brand
Communications
Customer
Experience with
Company

Brand Meaning

Sumber: Berry, 2000, p.130 (bold linesmengindikasikan dampak utama(primary) dan
dotted linemengindikasikan dampak kedua (secondary).
2.12. Model Penelitian
Penelitian ini ingin melihat “Pengaruh citra merek, word of mouth, dan makna merek
terhadap ekuitas merek” Studi Pada J.CO Donuts & Coffee.Model berdasarkan
kerangka penelitian ini memodifikasidari jurnal (Berry, 2000) A service branding
model. Pada industri kesehatan yang karakteristik jasanya banyak interaksi manusia
di Berry dan Seltman (2007) pengaruh utamanya terletak di pengalaman pelanggan,
sedangkan peneliti disini ingin melihat pada industrimakanan yang intinya pada
penawaran makanan, dan lebih tangibledan model berubah karena di industri
makanan banyak lebih ke komersial dibandingkan dengan di industri kesehatan,
alasan lainnya karena berbeda industri maka konstruk kesadaran merek dan
pengalaman pelanggan tidak ikut disertakan, mengingat J.CO di depok sudah
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terkenal. Disini peneliti memakai konstruk citra merek yang termasuk company’s
presented brand,word of mouth dalam eksternal komunikasi, makna merek dan
ekuitas merek tanpa pengalaman konsumen, dan kesadaran merek.
Pemilihan konstruk karena di industrimakanan yang mempengaruhi word of mouth
menurut Cousin et. al (2002) dalam Pedro Longart (2010) mengklasifikasikan
elemen-elemen yang penting untuk word of mouth antara lain, makanan dan
minuman, pelayanan, kebersihan dan kesehatan, nilai dari uang, dan suasana atau
atmosfer lebih tangible daripada di industri kesehatan yang sifatnya intangible yang
didasari dengan pengalaman konsumen. Berikut gambar model di bawah ini:
Model Penelitian di modifikasi dari Berry (2001)
H3

Citra Merek
H1

Makna
Merek

Ekuitas
Merek
H4

Word Of H3 H1
Mouth

H2

2.13Hipotesis Penelitian
Citra merek mempunyai pesan merek perusahaan yang dikonsep dan disebarkan.
Citra merek mempunyai pengaruh penting untuk memberikan makna terhadap merek
dan membangun merek di dalam pikiran pelanggan (Keller, 2001). Dengan demikian
hipotesis pertama adalah
H1:Citra merek mempunyai pengaruh positif terhadap makna merek
Penelitian Faircloth, Capella, dan Alford (2001) membuktikan bahwa citra merek
mempunyai pengaruh terhadap ekuitas merek. Dengan demikian hipotesis kedua
adalah
H2:Citra merek mempunyai pengaruh positif terhadap ekuitas merek
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Asosiasi merek ini dapat terbentuk langsung dari pengalaman pelanggan sendiri dan
kontak dengan merek melalui iklan atau sumber informasi lain word of mouth(Keller,
2001). External brand communication menurut Berry (2000) mempunyai dua
komunikasi antara lain word ofmouth dan publikasi, disini pada industri makanan
memakai word of mouth saja karena mempengaruhi word of mouth mempengaruhi
dalam asosiasi merek (Keller, 2001). Word ofmouth yang termasuk eksternal
komunikasi menurut Berry (2000) mempunyai pengaruh terhadap makna merek.
Dengan demikian hipotesis ketiga adalah
H3: Word of Mouthmempunyai pengaruh positif terhadap makna merek
Makna merek yang mempunyai dominan persepsi pelanggan terhadap suatu merek,
makna merek menangkap kesan pelanggan dari merek serta assosiasinya terhadap
merek. Makna merek, merupakan sesuatu yang ada dipikiran konsumen secara
langsung.Makna merek untuk menciptakan ekuitas yang kuat disini merek harus
mempunyai asosiasi yang strong,favorable, dan unique. Makna merek mempunyai
dampak langsung terhadap ekuitas merek(Berry, 2000). Dengan demikian hipotesis
keempat adalah
H4: Makna merek mempunyai pengaruh positif terhadap ekuitas merek
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1Desain Penelitian
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif yang
merupakan pendekatan yang menyangkut pendugaan parameter, pengujian hipotesis,
pembentukan selang kepercayaan, dan hubungan antara dua sifat (peubah) atau lebih
bagi parameter-parameter yang mempunyai sebaran (distribusi normal) tertentu yang
diketahui. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat “Pengaruh citra merek, word of
mouth, makna merekdalam pembentukan ekuitas merek studi kasus pada J.CO”.
Selanjutnya dianalisis menggunakan metode, analisis faktor, dan sem. Unit analisis
pada penelitian ini adalah pelanggan J.CO di Depok.
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian cross sectional, yaitu jenis
desain penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya
dilakukan satu kali (Malhotra, 2007), atau tepatnya single cross sectional, dimana
kegiatan pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja.
Malhotra (2007) juga menyatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah
yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu
karakteristik atau fungsi.
3.2. Sumber data
Berdasarkan cara memperolehnya, data penelitian ini berupa :
1. Data Primer: Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
responden melalui wawancara dan pengamatan langsung dari sumber yang diteliti.
Data primer antara lain berasal dari angket atau kuisioner yang disebarkan kepada
responden.
2. Data Sekunder:Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui
pihak-pihak yang memberikan infomasi pendukung bagi penelitian, misalnya dari
jurnal, website, surat kabar, keterangan-keterangan atau publikasi dari internet.
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3.3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan J.CO di Jakarta, Tangerang Selatan
dan Depok. Oleh karena waktu dan informasi yang terbatas maka peneliti hanya
melakukan penelitian J.CO di Depok. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan Non probability sampling yakni setiap responden memiliki kriteria
populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Lebih
tepatnya lagi metode pengambilan sampel ini bersifat convenience sampling, yaitu
anggota populasi yang dipilih berdasarkan judgement peneliti. Peneliti memilih
responden berdasarkan pengetahuan dan pandangan peneliti yang menilai bahwa
seorang yang menjadi anggota populasi tersebut layak untuk menjadi sampel dalam
penelitian ini.
3.4 Uji Awal Kuisioner (Pre-test)
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pre-test telebih dahulu sebelum
menyebarkan kuisioner sebenarnya kepada para responden. Pre-test dilakukan untuk
menguji ketepatan kuisioner sebagai alat ukur dalam penelitian. Menurut Maholtra
(2007) jumlah sampel untuk uji instrumental berkisar antara 15-30 responden. Oleh
karena itu penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 30 responden. Setelah
data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengujian validitas dan realibilitas untuk
memastikan bahwa instrumen telah memenuhi persyaratan validitas dan realibilitas
yang dapat digunakan dalam penelitian utama (main study).
Penelitian ini akan menggunakan metode analisis faktor yang digunakan
adalah Confirmatory Factor Analysis(CFA) dimana model dibentuk terlebih dahulu,
jumlah variabel laten ditentukan oleh analisis, pengaruh suatu variabel laten terhadap
variabel teramati ditentukan terlebih dahulu, beberapa efek langsung variabel laten
terhadap variabel teramati dapat ditetapkan sama dengan nol atau suatu konstanta,
kesalahan pengukuran atau ditetapkan pada nilai tertentu, dan identifikasi parameter
diperlukan.
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Uji validitas mengacu pada sejauh mana perbedaan skor skala pengamatan
yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara objek berdasarkan karakteristik
yang sedang diukur, dibandingkan dengan kesalahan sistematik dan kesalahan acak.
Uji reliabilitas mengacu pada sejauh mana alat ukur mampu memberikan hasil yang
konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali dan uji validitas.
Tahapan melihat ukuran uji validitas menggunakan syarat sebagai berikut:
a.Nilai KMO
Ukuran kecukupan sampling KMO adalah index yang digunakan untuk
menguji kecocokan faktor analisis. Nilai KMO antara 0,5 hingga 1, mengindikasikan
bahwa analisa faktor telah memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 (<0,5)
mengindikasikan bahwa analisa faktor tidak memadai (Maholtra, 2007).
b. Index Measure of Sampling Adequacy (MSA)
Digunakan untuk melihat interkorelasi antar variabel dan kecocokan dari
faktor analisis. Index MSA antara 0 hingga 1, nilai MSA yang mendekati 1 berarti
variabel diprediksi sempurna tanpa error (Hair, 2006). Nilai MSA lebih besar sama
dengan 0,5 (≥0,5) menandakan variabel masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis
lebih lanjut. Nilai MSA kurang dari 0,5 (<0,5) menandakan variabel tidak dapat
diprediksi dan dianalisa lebih lanjut.Selanjutnya perlu dilakukan pengulangan
perhitungan analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA
kurang dari 0,5 (Hair, 2006).
c. Nilai Communalities
Communalities adalah estimasi dari shared atau common variance diantara
variabel-variabel. Common variance adalah varian dalam sebuah variabel yang
digunakan bersama (shared) dengan variabel lain dalam analisis (Hair, et.al, 2006).
Index communalities lebih dari sama dengan 0,5 (≥0,5), maka variabel masih dapat
diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. Semakin kecil nilai communalities sebuah
variabel, berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk.
d. Factor loading
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Factor loading adalah besarnya korelasi suatu indikator dengan faktor yang
terbentuk (Maholtra, 2007). Kriteria validitas suatu indikator dinyatakan valid
membentuk suatu faktor jika memilki factor loading lebih besar sama dengan 0,5
(≥0,5) atau akan lebih baik jika factor loading lebih besar sama dengan 0,7( ≥0.7).
Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan pengujian realibilitas
konstruk yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian realibilitas menggunakan
cronbach’s coefficient alpha dengan bantuan software SPSS 18.0. koefisien alpha
cronbach bernilai antara 0 sampai dengan 1 dan batasan nilai alpha cronbach yang
umum digunakan adalah lebih besar sama dengan 0,7 (≥0,7) dan batasan nilai lebih
besar sama dengan 0,6 (≥0,6) diijinkan untuk exploratory research. Nilai alpha
cronbach kurang dari 0,6 (<0,6) menindikasikan bahwa realibilitas dari instrumen
yang digunakan kurang memenuhi (Hair et al, 2006).
3.5 Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel merupakan hal yang penting untuk memperoleh data
yang dapat menguji hipotesis dan melihat kecocokan model yang telah dibangun
berdasarkan konstruk teori. Operasionalisasi ini dalam suatu penelitian dimaksudkan
untuk memudahkan dan mengarahkan penyusunan kuesioner.
Pada penelitian ini terdapat empat variabel yang diteliti, dimana untuk menguji
hipotesis penelitian ini, maka setiap variabel diukur dengan menggunakan instrument
variabel tersebut.
3.6 Metode Pengumpulan Data
Dalam metode pengumpulan data yang bersifat cross sectional, responden mengisi
kuisioner di tempat. Untuk data sekunder dilakukan studi literatur melalui jurnaljurnal terkemuka yang diperoleh dari Proquest, Elshevier, dan J stor.
3.7 Faktor Analisis
Faktor analisis digunakan untuk mereduksi kompleksitas data dengan memanfaatkan
interkorelasi dari variabel sehingga akan diperoleh jumlah faktor yang lebih sedikit.
Bartlett test of sphericity digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara
variabel. Keiser MeyerOlkin digunakan untuk mengukur kecukupan sampel,
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sedangkan sampling measure adequacy digunakan untuk memperhitungkan
kecukupan penggunaan analisis faktor.
Nilai KMO yang kecil mengisaratkan bahwa analisis faktor tidak dapat digunakan
karena korelasi antara pasangan-pasangan variabel tidak dapat dijelaskan oleh
variabel-variabel lainnya. Faktor loading digunakan untuk melihat besarnya korelasi
suatu indikator dengan faktor yang terbentuk. Faktor loading yang baik lebih besar
0,5 atau akan lebih baik jika faktor loading itu sebesar 0.7 (Hair et al, 2006).
3.8 Structural Equation Modeling (SEM)
Pengolahan data dilakukan dengan metoda Structural Equation Modeling (SEM).
Digunakannya metoda SEM adalah dengan pertimbangan karena terdapat hubunganhubungan antar variable yang terjadi secara bersamaan. SEM merupakan metode
yang mirip dengan gabungan pengolahan data yang menggunakan analisis faktor
(factor analysis) dan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Dengan
digunakannya SEM berarti regresi tidak perlu dilakukan satu persatu pada tiap
konstruk seperti pada metode regresi berganda melainkan memasukkan model atau
semua konstruk secara bersamaan (structural model).
Pengolahan data dengan SEM dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah
melakukan estimasi untuk masing-masing model pengukuran (measurement model)
yaitu konstruk yang ada di dalam penelitian ini. Metode ini mirip dengan analisis
faktor, namun keduanya berbeda. Menurut Hair (1995) measurement model
merupakan confirmatory factor analysis, sedangkan analisis faktor lebih kepada
exploratory factor analysis dimana peneliti memiliki keterbatasan kontrol terhadap
indikator konstruk laten. Tahap kedua, melakukan estimasi secara simultan untuk
model structural (structural model) yang ada, sehingga akan terlihat hubungan antara
variable bebas dan terikat.
Adapun kedua tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Measurement Model
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Measurement model merupakan tahap pertama dalam SEM. Adapun jenis penelitian
dalam SEM ini yaitu confirmatory factor analysis. Tahap ini bertujuan untuk menguji
kelayakan atau reliabilitas dan validitas tiap-tiap indikator untuk tiap konstruk.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian ini yaitu :


Nilai kritis harus ± 1,96 untuk tingkat signifikansi 5%



Muatan faktor (factor loading) harus ≥ 0,7.
Selain itu dilakukan perhitungan construct reliability yang mana hasilnya harus > 0,7
dan variance extracted yang hasilnya harus > 0,5.

2. Structural Model
Dalam tahap ini tiap konstruk dan indicator yang telah diuji reliabilitas maupun
validitasnya pada tahap measurement model siap untuk diolah kembali. Tahap ini
bertujuan untuk mengestimasi secara simultan model structural (structural model)
sehingga akan terlihat hubungan antar variabel bebas dan terikat. Selain itu pada
tahap ini akan dapat dilihat kualitas pengukuran dari nilai muatan faktor standar
(standardized regression weight), error variance, dan item reliability masing-masing
konstruk dan indikator.
Seperti disebutkan di atas penelitian ini bersifat confirmatory factor analysis dengan
menggunakan SEM, dimana tiap-tiap konstruk telah ditetapkan indikatorindikatornya terlebih dahulu berdasarkan teori yang digunakan. Dengan confirmatory
factor analysis ini dapat juga menentukan validitas skala pengukuran untuk tiap
konstruk. Selain itu digunakan untuk mengetahui Goodness of- Fit model.
Pendekatan yang dilakukan untuk mengestimasi parameter model akan menggunakan
program Lisrel yang memungkinkan perbandingan model-model linier yang
menggunakan variabel laten, maka memudahkan untuk melakukan pengujian
terhadap model penelitian.
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BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

1.1

Anggaran Biaya
Untuk melancarkan pelaksanaan penelitian ini, skema pembiayaan yang

dilakukan yaitu usulan biaya ke DRPM Ditjen Penguatan Risbang dengan total biaya
sebesar Rp. 25.000.000. Secara rinci anggaran biaya terbagi dalam dua bagian, yaitu
bagian pertama dalam bentuk justifikasi anggaran dan bagian kedua rekapitulasi
anggaran penelitian.

1.1.1 Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian
Justifikasi anggaran meliputi biaya honor, peralatan penunjang, pembelian
bahan habis pakai, biaya perjalanan lokal dan antara kota/kabupaten serta biaya
publikasi. Secara lebih rinci besaran anggaran yang dibutuhkan terlihat pada lampiran
1.

4.1.2 Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian
Rekapitulasi anggaran biaya penelitian seperti terlihat pada table berikut.
Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Penelitian
No
1

2

Jenis Pengeluaran

Biaya yang
Diusulkan (Rp)

Honorarium untuk pelaksana, petugas 7.500.000,laboratorium, pengumpul data, pengolah
data, penganalisis data, honor operator,
dan honor pembuat sistem (30%)
Pembelian bahan habis pakai untuk
ATK, fotocopy, surat menyurat,
penyusunan laporan, cetak, penjilidan
laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan
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7.500.000,-

laboratorium, langganan jurnal (30%)
3.

10.000.000,-

Perjalanan untuk biaya survei/sampling
data, seminar/workshop DN-LN, biaya
akomodasi-konsumsi,
perdiem/lumpsum, transport (40%)
Jumlah (100%)

25.000.000,-

4.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Rencana waktu penelitian mulai dari tanggal Juli 2016

sampai dengan

tanggal April 2017. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:
a.

pelaksanaan persiapan penelitian;

b.

pelaksanaan pra penelitian;

c.

sosialisasi dan penetapan lokasi penelitian;

d.

pengadaan alat dan bahan penelitian;

e.

pelaksanaan studi perpustakaan;

f.

pengambilan data di lapangan;

g.

analisis data;

h.

penyusunan laporan penelitian;

i.

pengiriman laporan penelitian;

j.

publikasi hasil penelitian.

Secara lebih rinci tahapan pelaksanaan penelitian terlihat pada lampiran 2.
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran
1. Honorarium
Honor

Honor /
Jam (Rp)

Pelaksana
1
Pelaksana
2

Waktu
(Jam /
Minggu)

9375

12

40

4.500.000,00

9

40

3.000.000,00
7.500.000,00

Kuantita
s

Harga Satuan
(Rp)

8333
Sub Total
2. Pembelia Bahan Habis Pakai
Material
Bahan
habis
pakai 1
Bahan
habis
pakai 2
Bahan
habis
pakai 3
Bahan
habis
pakai 4
Bahan
habis
pakai 5
Bahan
habis
pakai 6
Bahan
habis
pakai 7
Bahan
habis
pakai 8
Bahan
habis

Justifikasi
Pembelian

Honor per Tahun (Rp)
Tahun
Tahun
Tahun ke-1
ke-...
ke-n

Minggu

Harga Peralatan Penunjang (Rp)
Tahun
Tahun
Tahun ke-1
ke-...
ke-n

1 Paket
ATK

750.000,00

750.000,00

1 Paket
Fotocopy
Surat
Menyurat
Penyusuna
n Laporan

800.000,00

800.000,00

5 Paket
100.000,00

500.000,00

1 Paket
250.000,00

250.000,00

8 Paket
Cetak
Penjilidan
Laporan

250.000,00

2.000.000,00

8 Paket
50.000,00

400.000,00

1 paket
Publikasi

500.000,00

500.000,00

20 paket
Pulsa
Internet

100.000,00
1 paket
300.000,00
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2.000.000,00
300.000,00

pakai 9
Sub Total

7.500.000,00

3. Perjalanan
Material

Justifikasi
Perjalanan

Perjalanan
untuk
biaya
survei /
sampling
data

survey/sa
mpling/dll
.
Konsultasi
ahli
Proses
pelaporan

Seminar
Dalam
Negeri
Biaya
Akomodas
iKonsumsi

Seminar
Nasional
survey /
sampling /
dll.

Kuantita
s

Harga Peralatan Penunjang (Rp)
Harga Satuan
Tahun
Tahun
(Rp)
Tahun ke-1
ke-...
ke-n
225.000,00

4.500.000,00

225.000,00

900.000,00

100.000,00

100.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

20 Paket
4 Paket
1 paket
1 Paket

25.000,00

40 Paket
Sub Total (Rp)
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN
SETIAP TAHUN (Rp)
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN
SELURUHNYA (Rp)
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1.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00

25.000.000,00

Lampiran 2
Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas
No. Nama/NIDN Instansi
Asal

Bidang

Alokasi

Ilmu

Waktu

Uraian Tugas

(Jam/Ming
gu)
1.

Ali

Universitas Manajemen 12

Maddinsyah,

Pamulang



Mengkoordinasikan
proses pengumpulan
data.



Mengkoordinasikan
pemakaian instrumen
penelitian berupa
transkrip wawancara
terbuka.



Mengkoordinasikan
narasumber yang
tepat untuk
mendapatkan data
yang valid



Mengkoordinasikan
analisis data, dan
interpretasi data



Mengkoordinasikan
penyusunan laporan
akhir penelitian.



Mengkoordinasi
penyusunan laporan
akhir penelitian



Mengkoordinasikan

Jam/Minggu

S.E., M.M.
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publikasi hasil
penelitian dalam
seminar nasional/
prosiding.


Bertanggung jawab
terhadap hasil
pelaporan penelitian
mulai dari laporan
harian, laporan
kemajuan, dan
laporan akhir.



Bertanggung jawab
terhadap anggaran
penelitian

2.

Nuzul Inas

Universitas Manajemen 12

Nabila, S.E.,

Pamulang

Jam/Minggu

 Membantu ketua
dalam proses
pengumpulan data.

M.M
 Membantu ketua
dalam menyiapkan
instrumen penelitian
berupa transkrip
wawancara terbuka.
 Membantu ketua
dalam mencari
narasumber yang
tepat untuk
mendapatkan data
yang valid
 Membantu ketua
dalam analisis data
dan interpretasi data
 Membantu ketua
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dalam penyusunan
laporan akhir
penelitian.
 Membantu ketua
dalam penyusunan
laporan akhir
penelitian
 Membantu ketua
dalam publikasi hasil
penelitian dalam
seminar nasional/
prosiding.
 Membantu ketua
terhadap hasil
pelaporan penelitian
mulai dari laporan
harian, laporan
kemajuan, dan
laporan akhir.
 Membantu ketua
dalam anggaran
penelitian
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Lampiran 3. Bio Data Ketua Dan Anggota Tim Pengusul
Bio Data Ketua
A. Identitas Diri
1

Nama Lengkap (dengan

Ali Maddinsyah, SE., MM.

gelar)
2

Jenis Kelamin

Laki-Laki

3

Jabatan Fungsional

Asisten Ahli

4

NIP/NIK/Identitas lainnya

00554

5

NIDN

0417067101

6

Tempat dan Tanggal Lahir

Boyolali,17 Mei 1971

7

E-mail

alimaddinsyah@gmail.com

9

Nomor Telepon/HP

0817170571

10

Alamat Kantor

Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang
Selatan, Banten Post. 15417

11

Nomor Telepon/Faks

021-7412566

12

Mata Kuliah yang Diampu

Manajemen Pemasaran I

.
Manajemen Pemsaran II
Strategi Pemsaran

B. Riwayat Pendidikan
Strata Pendidikan
Nama

Perguruan

Tinggi
Bidang Ilmu
Tahun Masuk- Lulus

S-1

S-2

S-3

Universitas

Umiversitas

Universitas Persada

Pamulang

Pamulang

Manajemen

Manajemen

Manajemen

2006-2010

2010-2012

2014-sekarang
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Indonesia YAI

Analisis Impulse

Judul

Analisis Isyarat

Pengaruh Kualitas

Skripsi/Tesis/Diserta

Semantik

Pelayanan, Harga dan Buying berdasarkan

si

Terhadap

Promosi Terhadap

Keputusan

Keputusan Pembelian dan Sales Promotion

Pembelian Pada

Pada Giant

melalui Hedonic

Giant Supermarket

Supermarket Pondok

Shopping Value

Pondok Cabe

Cabe

(Studi Empiris

Store Environment

Hypermarket se
Banten)
Nama

Khayatun Nufus,

Dr. Slamet Sutrisno,

Prof. Dr. Hamdy

Pembimbing/Pro

SE, M.Si

SE, MM

Hady, DEA

Surya Budiman, SE,

Dr. Ir. Nandan

MBA

Limakrisna, MM

motor

Dr. Ir. Togi parulian
Purba, MM

C. Pengalaman Kerja
No.

Jabatan

Periode

Instansi

2016-2020

Universitas Pamulang

Struktural
1.

Ketua LPPM

Fungsional

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No

Tahun

1. 2015

Judul Penelitian
Pengaruh Marketing Komunikasi dan
Segmentasi Pasar Potensial terhadap Loyalitas
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Sumber Pendanaan
LPPM UNPAM

Pasien (Studi Kasus Pada Pasien BPJS Rumah
Sakit Medika BSD)
2. 2017

Pengaruh Kompensasi dan Kedispilinan Kerja

DIKTI

dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja dosen
Perguruan Tinggi se Kopertis IV

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No
1.

Tahun
2016

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Menyiapkan Pemuda dalam memasuki

Sumber Pendanaan
LPPM UNPAM

Dunia Usaha
2.

2016

Pelatihan

Manajemen

Mengoptimalkan

dalam

Operasional

Upaya LPPM UNPAM
pada

yayasan Muhammad Al Ghozali Kab.
Bogor - Jabar
3.

2017

Pelatihan Manajemen Jurnalistik pada LPPM UNPAM
siswa/siwi SMK Nurul Huda Tangerang

F. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No
1.

Judul Artikel
Volume/Nomor/Tahun
Analisis Pengaruh Harga Vol. 1 No. 2 April 2014
Promosi
dan
Store
Environment
Terhadap
Keputusan
Untuk
berbelanja
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Nama Jurnal
Kreatif

G. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral Pada pertemuan / Seminar Ilmiah
Dalam 5 Tahun Terakhir
No

Nama Pertemuan Ilmiah /

Judul Artikel Ilmiah

Waktu dan tempat

Seminar

H. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No

Judul Buku

Tahun

Jumlah

Penerbit

Halaman

I. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir
No

Jenis Penghargaan

Institusi Pemberi

Tahun

Penghargaan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian
biodata ini saya buat dengan sebenarnya.
.
Jakarta, 21 Mei 2017

Ali Maddinsyah, S.E., M,M
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Anggota Tim Pengusul
A. Identitas Diri
1

Nama Lengkap

Nuzul Inas Nabila, S.E.,M.S.M

2

Jenis Kelamin

Perempuan

3

Jabatan Fungsional

4

NIP

5

NIDN

0403049101

6

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandar Lampung/ 3 April 1991

7

E-mail

nuzulinasnabilaa@gmail.com

8

Nomor Telepon/Fax/HP

085269039677

9

Alamat Kantor

Universitas Pamulang
Jalan Surya Kencana No 1 Pamulang Barat,
Tangerang Selatan

u

Nomor Telepon/Faks

11

Alamat e-mail

Universitas Pamulang (021) 7412566
Fax 7412566
dosen01294@unpam.ac.id

12

Lulusan yang Telah
dihasilkan

13

Mata Kuliah yang Diampu

Manajemen Pemasaran
Pemasaran Jasa
Strategi Pemasaran
Seminar Manajemen Pemasaran
Sistem Informasi Manajemen
Teori Ekonomi Mikro
Teori Ekonomi Makro
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J. Riwayat Pendidikan
Strata Pendidikan
Nama Perguruan

S–1

S-2

Universitas Lampung

Universitas

Tinggi
Bidang Ilmu

S -3

Indonesia
Manajemen Ekonomi

Ilmu Manajemen
Pemasaran

Tahun Lulus

2013

2015

Judul Skripsi/Thesis/

Pengaruh Perubahan

Analisis Ekuitas

Disertasi

Logo (Rebranding)

Merek Internal

terhadap Citra Merek

Perusahaan di

Pada PT Telkom TBK Kategori High
DI Bandar Lampung

Involvement Studi
pada Nike
Indonesia

Nama Pembimbing /
Promotor

Rinaldi Bursan, S.E.,
M.Si.

Prof. Dr. Adi
Zakaria Afiff, S.E.,

Roslina, S.E., M.Si.

MBA

K. Pengalaman Kerja
No.

Jabatan

Periode

Struktural

48

Instansi

Fungsional

L. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No

1.

Tahun

2015

Judul Penelitian

Sumber Pendanaan

Analisis Ekuitas Merek Internal Perusahaan di Mandiri
Kategori High Involvement Studi pada Nike
Indonesia
(penelitian tesis)

M. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No
1.

Tahun
2016

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Sehat dan Sukses di Usia Muda ? Kenapa

Sumber Pendanaan
LPPM UNPAM

Tidak !
Di Madrasah Aliyah Daarul Hikmah
Pamulang
2.

2017

Program

Pengembangan

Manajemen LPPM UNPAM

Perpustakaan yang Aktif, Kreatif, dan
Inovatif

49

N. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No

Judul Artikel

Volume/Nomor/Tahun

Nama Jurnal

O. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral Pada pertemuan / Seminar Ilmiah
Dalam 5 Tahun Terakhir
No

Nama Pertemuan Ilmiah /

Judul Artikel Ilmiah

Waktu dan tempat

Seminar

P. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No

Judul Buku

Tahun

Jumlah

Penerbit

Halaman

Q. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir
No

Jenis Penghargaan

Institusi Pemberi
Penghargaan
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Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian
biodata ini saya buat dengan sebenarnya.
.

Jakarta, 21 Mei 2017

Nuzul Inas Nabila, S.E.,M.S.M
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