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ABSTRACT
Brand equity is the basic concept that is used to maintain the existence of market

participants and help a brand to win the competition in a competitive market. Brand
equity can be measured through consumer perceptions of a brand best.The study was
conducted to test the model best brand perception that is conceptually built by factors
Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Usage,Brand Performance, Advertising
Awareness,and WoM Social Mediaonline trading site.

This study develops a model of brand strength David Aaker (1991), which
involves factors and Brand Awareness Perceived Quality. Added several factors Brand
Usage, Brand Performance, Advertising Awareness, and WOM Social Media. This study
uses the communication effects theory Lavidge and Steiner (1961) to analyze the stages of
the effect of brand communications, covering the stages of cognitive, affective, and
conative. Each stage effect is translated using the study variables. The higher level of
consumer awareness of the brand, both overall brand, and a brand that is often talked
about by word of mouth and brand conducting advertising, the greater the potential of the
brand is perceived as the best brand.

Respondents in this study were high school students in the city of Boyolali with
100 respondents. Technique sampling is done by Sampling aksidental because the
population is undefined. The model was tested using Structural Equation Modeling
(SEM). The results showed that the model of the strength of the brand fit with RMSEA
value of 0.081 and P-value of 0.047. Model pointing right to the influence of Brand
Awareness, Perceived Quality, Brand Usage, Brand Performance, Advertising
Awareness, and WOM Social Media in building the best brand perception online trading
site. The three variables that have the greatest contribution in building the best brand
perception in a sequence is WOM Social Media, Brand Usageand Adwarness
Advertising.
Keywords : Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Usage,Brand Performance,

Advertising Awareness, and WoM Social Media.
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Pendahuluan

Manusia adalah  makhluk sosial yang saling membutuhkan, tidak dapat

dipungkiri karena hal ini dapat dibuktikan dengan adanya interaksi antar individu

satu dengan individu lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Interaksi dapat dilakukan melalui berbagai media apapun ataupun secara

langsung.Salah satu interaksi yang dilakukan melalui media Internet.

Internet salah satu media yang ada pada saat sekarang ini, internet juga

menjadi pilihan masyarakat untuk berinteraksi.Menurut Strauss, El-

Ansary, Frost (2003: 8) Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung

satu samalain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file, seperti

halaman web, yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer.Levy

menggambarkan internet sebagai “saluran komunikasi yang tidak terbatas,

pembangunan komunikas, iklan elektronik dan iklan yang sangat kompleks yang

menghamburkan batas antara penyedia dan konsumen”.

Dengan adanya internet pada sekarang ini, muncul berbagai fenomena

interaksi di dalamnya dan berbagai hal yang sangat menarik diantaranya adalah

munculnya fenomena situs jual beli online. Kegiatan Jual Beli online saat ini

semakin marak di masa sekarang ini, apalagi sekarang situs jual beli online gratis

semakin banyak dan beragam. Salah satunya adalah berniaga, olx, kaskus, dll.Di

Indonesia sendiri, penyedia layanan jual beli secara online tumbuh semakin

banyak.Jual beli online adalah transformasi modern proses jual beli

konvensional.Jika pada umumnya kegiatan jual beli dilakukan antara penjual dan

pembeli dan ada kontak langsung antara keduanya serta ditandai dengan bukti

pembayaran dan dilakukan pada lokasi jual beli yang riil, maka pada transaksi jual

beli secara online adalah sebaliknya.Jual beli secara online menerapkan sistem

jual beli di internet.

Di awal tahun 2012 tranksasi jual beli online tampaknya semakin

meningkat, hal ini dapat dilihat mulai bermunculan situs jual beli onlineseperti

Kaskus.co.id, Olx.com, Berniaga.com, Lazada.com dan masih banyak lagi, yang

bisa ditemukan dengan mudah. Dengan adanya berbagai situs jual beli online

memungkinkan banyaknya tindakan jual beli online, karena kegiatan ini dinilai
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mudah dan efisien tidak memakan waktu dan tenaga juga.Disini peneliti

membahas toko online yang berupa situs classified atau iklan baris, sesuai

namanya, adalah situs yang memungkinkan penjual menjual barang layaknya

memasang iklan di sebuah koran. Beberapa situs classified populer yang ada di

Indonesia adalah OLX Indonesia, Berniaga, dan FJB Kaskus.Peneliti melihat

perkembangan jual beli secara onlineyang terjadidi kota Boyolali. Pengguna situs

jual beli online saat ini tidak mengenal usia, pekerjaan, atau atribut-atribut status

sosial lainnya, pengguna situs jual beli online di kota boyolali terdiri dari berbagai

kalangan. Masyarakat Boyolali sudah familiar dengan jual beli online pada

sekarang ini, bahkan menjadikan kegiatan jual beli online sebagai kebutuhan atau

kegiatan dalam mencari barang

Dengan munculnya berbagai merek situs jual beli online, menimbulkan

efek persaingan yang sangat ketat antara situs yang satu dengan situs yang

lainnya.Dalam upayanya untuk menjadi merek terbaik dimata konsumen, merek

itu sendiri mengupayakan beberapa faktor guna menujang suatu merek

mendapatkan posisi tersendiri di dalam masyarakat dan menjadikan merek

tersebut menjadi merek terbaik.Dari hasil pembahasan di atas, peneliti ingin

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam

membangun kekuatan suatu merk yang meliputiBrand Awareness, Perceived

Quality, Brand Usage,Brand Performance, Advertising Awareness, dan WoM

Social Media.Sehingga akan dapat diketahui apakah faktor-faktor tersebut

berpengaruh dalam membangun persepsi merek terbaik di dalam situs jual beli

online.

Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

 Apakah ada pengaruhBrand Awareness, Perceived Quality, Brand

Usage,Brand Performance, Advertising Awareness, dan WoM Social Media

dalam membangun persepsi merek terbaik situs jual beli online pada pelajar

sekolah menengah atas di Boyolali?
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Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

 Untuk mengetahuiapakah ada pengaruhBrand Awareness, Perceived Quality,

Brand Usage,Brand Performance, Advertising Awareness, dan WoM Social

Media dalam membangun persepsi merek terbaik situs jual beli online pada

pelajar sekolah menengah atas di Boyolali.

Landasan Teori

1. Komunikasi dan Teori Efek Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan

siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat

atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? with what

effect?). (Lasswell 1960). Analisis 5 unsur menurut Lasswell (1960):

a. Who? (siapa atau sumber). Sumber atau komunikator adalah pelaku utama

atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang

memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi,

maupun suatu negara sebagai komunikator.

b. Says What? (pesan). Apa yang akan disampaikan  kepada penerima

(komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi.

c. In Which Channel? (saluran atau media). Alat untuk menyampaikan pesan

dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung, maupun tidak

langsung.

d. To Whom? (untuk siapa atau penerima). Orang atau kelompok suatu

negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan, pendengar,

khalayak, komunikan, penafsir, penyandi balik.

e. With What Effect? (dampak atau efek). Dampak atau efek yang terjadi

pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber,seperti perubahan

sikap,bertambahnya pengetahuan, dll.

Efek komunikasi dalam pandangan Lavidge dan Steiner (1961)

merupakan sebuah model hierarki yang terdiri dari enam tingkatan dan terbagi

dalam tiga kategori. Hierarki tersebut dijelaskan dalam gambar berikut:
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Sumber: Lavidge & Steiner, 1961 dalam Severin & Tankard Jr., 2010: 4-5.

Dapat dilihat enam tingakatan Teori Efek Lavidge dan Steiner diatas

meliputi kesadaran (awareness), pengetahuan(knowledge), kesukaan (liking),

preferensi (preference), keyakinan (conviction), dan pembelian

(purchase).Keenam tingkatan tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori,

yaitu koginitif (cognitive),afektif (affective)dan konatif (conative).

2. Kekuatan Merek (Brand Equity).

Kekuatan merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau

mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada

perusahaan dan para pelanggan perusahaan. (David A. Aaker, 1997).Menurut

Kotler dan Keller (2009:334) kekuatan merek adalah nilai tambah yang

diberikan pada produk dan jasa, nilai ini bisa dicerminkan dalam cara

konsumen berfikir, merasa dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar,

dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek adalah

segala kekayaan dalam suatu merek baik nama, symbol, yang secara

keseluruhan memiliki konsep multidimensional, yang terdiri dari kesadaran

merek, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, loyalitas merek, atas nilai

tambah terhadap suatu produk sehingga meningkatkan profit perusahaan

dimasa yang akan datang.

Sumber terciptanya nilai pada ekuitas merek atau kekuatan merek

dibentuk oleh lima aset ekuitas merek (Aaker, 1992: 28). Aset

Purchase Conviction Preference

LikingKnowledgeAwareness

Movement toward
Action

Related Dimensions
CONATIVE
The realm of motives.
Messages stimulate or direct
desires.
AFFECTIVE
The realm of emotions.
Messages change attitudes and
feelings.
COGNITIVE
The realm of thoughts.
Messages provide information
and facts.
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tersebutmeliputi:Brand awareness(kesadaran merek), Perceived quality (kesan

kualitas), Brand associations (asosiasi merek), Brand loyalty (loyalitas

merek), Other proprietary brand assets (aset-aset lainnya). Pembentukan

kesadaran konsumen terhadap suatu merk sangatlah penting hal ini akan

mejadi langkah awal pemilik merek situs jual beli online dalam

memperkenalkan mereknya terhadap konsumen dan diharapkan dapat

mendorong konsumen untuk mencari informasi tentang merek tersebut.

3. Faktor-faktor Pembangun Kekuatan Merek

a. Model Kekuatan Merek (Brand Equity) David Aaker Berbasis Efek

Komunikasi Merek dan User’s Experiences.

Model adalah suatu tiruan dari suatu fenomena nyata ke dalam

bentuk pola kausalitas sederhana, tujuannya adalah untuk membantu

mempermudah mempelajari proses sebenarnya. David Aaker menyebutkan

aset pembentuk ekuitas merek, yaitu brand awareness, brand loyalty,

brand perceived quality, brand associations, dan other proprietary brand

assets.Komponen pembentuk kekuatan merek tersebut menjadi dasar bagi

peneliti untuk membangun model kekutan merek.

b. Pengembangan Model Kekuatan Merek

Model hybrid kekuatan  merek merupakan model yang

dikembangkan oleh peneliti untuk memperluas cakupan penelitian, namun

tetap berdasarkan teori-teori yang telah ada dan berkaitan dengan

pengembangan kekuatan merek, yaitu :

1) Brand Usage

Dalam menggali pengetahuan konsumen mengenai merek atau

produk, maka tidak dapat dikesampingkan faktor penggunaan atau

usage.Menurut Romaniuk dan Gaillard (2007:271) salah satu kunci

untuk dapat memahami performa dari sebuah merk adalah personal

experience atau pengalaman pribadi dari konsumen atas penggunaan

dari merek tersebut.Pendapat ini diperkuat oleh Alba dan Hutchinson

(1987) dalam Romaniuk dan Gaillard (2007: 271) yang menyatakan

bahwa konsumen dari sebuah merek memiliki pengetahuan yang kuat
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mengenai sebuah merek.Pengetahuan ini bisa menjadi hal yang sangat

berguna, terutama jika pengalaman yang timbul adalah pengalaman

yang positif.

2) Brand Performance

Performa dari produk merupakan elemen kunci dari kekuatan

merek, karena hal mengenai performa produk lah yang akan dirasakan

oleh konsumen ketika menggunakan sebuah merk, apa yang mereka

dengar dari orang lain mengenai sebuah merek, dan apa yang

dijanjikan oleh produsen kepada konsumennya dalam setiap

komunikas mengenai merek  (Keller, 2001: 10).

3) Advertising Awareness

Kesadaran akan iklan sebuah merek telah dianggap penting

sebagai langkah awal untuk menghasilkan iklan yang efektif (Wells,

1964; Leavitt, Waddell & Wells, 1970 dalam Romaniuk, Sharp, Paech

& Driesener, 2004: 72).

4) Word of Mouth Social Media

Kemampuan WOM, menurut Day (1971) sembilan kali lebih

efektif dibandingkan iklan dalam mengubah kecenderungan negatif

dan netral kepada sikap positif konsumen terhadap merek (Day, 1971

dalam Buttle, 1998: 241). WOM dalam konteks penelitian ini adalah

kesadaran konsumen terhadap merek yang menjadi perbincangan

positif orang-orang.

Metodelogi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian

deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang

berlaku salam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan

kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan

pengaruh dari suatu fenomena. Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

dalam populasi yang digunakan dalam penelitian untuk mewakili populasi

(Sugiyono, 2008:81). Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel siswa dari 3
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Sekolah yang ada di kota Boyolali, yaitu SMA Negri 3 Boyolali berjumlah 772, di

SMA Negri 1 Teras Boyolali berjumlah 918, dan di SMA Negri 1 Simo Boyolali

berjumlah 912, maka total populasi 2.602.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel

adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. Al., 1960:182) sebagai berikut:n = N1 +
Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Maka: Jumlah Sampel = ( . ) = 99,96
Dari rumus Slovin diketahui jumlah sampel 99,96. Pada penelitian ini

menggunakan metode pengambilan Sampling aksidental, Sampling aksidental

adalah teknik penentuan sampel berdasarkankebetulan, yaitu siapa saja yang

secara kebetulan bertemu denganpeneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila

dipandang orang yangkebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono,

2001: 60).

Analsis Data dan Pembahasan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan terhadap kesesuaian

jawaban responden dengan kebutuhan penelitian. Data yang didapatkan masih

berupa data kualitatif berupa jawaban merek, untuk menjadikan data tersebut

dalam bentuk kuantitatif, maka jawaban merek dikelompokkan. Proses

pengkodingan mencakup proses mengorganisasikan data ke dalam suatu pola

kategori. Kuesioner yang sudah melalui tahap pengecekan dan menjadi data

kuantitatif, kemudian diinput dalam software SPSS. Data cleaning merupakan

tahap akhir dalam proses pengolahan data sebelum data memasuki tahapan

analisis. Data yang telah diinput kemudian ditransfer dalam Statistical Package
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for The Social Science (SPSS).Kemudian melihat pola keterkaitan variabel-

variabel dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan

aplikasi Lisrel 8.51.Selanjutnya bangaimana peran masing-masing variabel dalam

membangun persepsi terhadap merek terbaik akan dilihat dari koefisien korelasi

antara variabel laten.Berikut ini merupakan model hasil pengolahan SEM

mengenai faktor pembentuk Brand Equity situs jual beli online di kalangan anak

SMA di kota Boyolali:

Hasil uji model fit telah memenuhi indikator model fit dengan nilai

RMSEA 0,081 dan P-value 0,047, masih bisa ditoleransi. Nilai RMSEA 0,081

menunjukan bahwa model yang dibangun mampu menjelaskan dengan tepat

persepsi terhadap merek terbaik (kekuatan merek) situs jual beli online yang

dipengaruhi faktor-faktor Brand Awareness, Perceived Quality, Brand

Usage,Brand Performance, Advertising Awareness, dan WoM Social Media. Nilai

RMSEA yang kurang dari 0,08 mengindikasikan bahwa model sudah fit (Byrne,

1998 dalam Ghozali & Fuad, 2008: 32), dalam penelitian ini nilai RMSEA

menunjukkan nilai 0,081, nilai ini dapat diartikan bahwa simpangan eror dalam

penilitian ini adalah 8,1%.

Sedangkan P-value merupakan probabilitas untuk memperoleh

penyimpangan (deviasi) besar sebagaimana ditunjukkan oleh nilai chi-square

(Ghozali & Fuad, 2008: 29). Model ini memiliki nilai P-value 0,047 maka sudah
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dianggap fit, dimana nilai probabilitas yang signifikan (≥ 0,05) menunjukkan

bahwa data empiris sesuai dengan model (Ghozali & Fuad, 2008: 30).

1. Hubungan antar Variabel Structural Equation Modelling

Structural Equation Modelling

Nilai-nilai muatan faktor dalam hasil estimasi model menggambarkan

keeratan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Nilai muatan

variabel laten eksogen ke variabel laten endogen dan nilai muatan variabel

indikator laten eksogen ke laten eksogen dapat dilihat secara langsung pada

koefisien setiap variabel dalam model yang telah disajikan. Nilai muatan

faktor variabel laten dalam model dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dari tabel diatas dapat dilihat muatan dari semua variabel laten,

bisa disimpulkan bahwa semua variabel laten tersebut berpengaruh dalam

membangun persepsi konsumen terhadap merek terbaik, namun dengan



11

ukuran pengaruh yang berbeda-beda.Dapat kita lihat variabel yang paling

berpengaruh dalam membangun persepsi konsumen terhadap merek

terbaik situs jual beli online dengan koefisien Brand Usage 1,010,

Advertising Adwarness 1,000, dan WoM Social Media 1,040.

Berdasarkar hasil nilai muatan di atas terlihat variabel indikator

dari Top of Mind Merek, Perceived Quality 6, Future Brand, Loyalty , dan

Digital Ad Youtube merupakan variabel indikator yang memiliki nilai

bagus keeratan hubungannya terhadap variabel latennya. Hubungan antara

variabel indikator dengan variabel laten endogen (persepsi merek terbaik),

terlihat bahwa kegiatan Top of Mind Merek dengan nilai muatan 0,120,

Top of Mind Iklan dengan nilai muatan 0,116, Loyalty dengan nilai muatan

0,177, Digital ad Youtube dengan nilai muatan 0,133, Digital ad Facebook

dengan nilai muatan 0,113, dan SocialBrand dengan nilai muatan tertinggi

yaitu 0,256, semua itu merupakan variabel inidikator yang paling

berpengaruh dalam membangun persepsi merek terbaik (kekuatan merek)

situs jual beli online, hendaknya memprioritaskan indikator-indikator

tersebut terutama dalam hal mensosialisasikan tentang merek situs jual beli

online ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan adanya hal

tersebut mampu memberikan dampak pada pembentukan persepsitentang

merek terbaik oleh konsumen terhadap situs jual beli online.

2. Ukuran Kebaikan Model Pengukuruan

Secara kuantitatif sekumpulan variabel indikator dikatakan reliable

(handal) dalam mencerminkan variabel latennya apabila memenuhi kriteria

Construct Reliability (CR) dan Variance Extracted (VE) (Hair, Anderson,

Tatham & Black, 1998: 612).Maka sebuah model pengukuran mempunyai

ukuran kebaikan yaitu Construct Reliability (CR) dan Variance Extracted

(VE). Construct Reliability (CR) merupakan suatu ukuran yang

mencerminkan tingkat konsistensi atau kestabilan indikator-indikator variabel

dalam mencerminkan variabel latennya. Nilai CR dikatakan reliable good jika

memenuhi syarat dengann nilai ≥ 0,7. Sementara itu nilai Variance Extracted

(VE) dapat diartikan sebagai kemampuan indikator menjelaskan total
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keragaman konstruk. Nilai VE dapat dikatakan memiliki ketepatan memadai

jika nilainya ≥ 0,5. Pada model struktural kekuatan merek situs jual beli online

dapat diketahui kehandalan setiap variabel laten pada tabel berikut ini:

Dapat dilihat variabel Brand Awareness, Brand Usage,Advertising

Awareness, dan WoM Social Media memiliki nilai CR dan VE yang sudah

melebihi standar minimal nilai yang telah ditetapkan. Artinya indikator-

indikator dalam variabel tersebut dapat dikatakan konsisten dalam

mencerminkan variabel latennya dan mampu menjelaskan keragaman

konstruknya.

Sementara itu, indikator pada variabel Perceived Quality dan Brand

Performance belum mencapai standar yang telah ditetapkan, karena memiliki

nilai CR dan VE yang masih di bawah 0,05. Namun, mengingat model yang

dihasilkan sudah fit, sehingga variabel Perceived Quality dan Brand

Performance masih dapat diterima dan digunakan sebagai variabel laten

eksogen yang berpengaruh dalam membangun persepsi terhadap merek

terbaik.

Kesimpulan

Setiap faktor mempunyai pengaruh dalam membangun pemahaman

terhadap merek terbaik. Besarnya pengaruh setiap faktor dapat dilihat dari nilai
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koefisien Brand Awareness dengan nilai muatan 0,960, Perceived Quality dengan

nilai muatan -0,960, Brand Usage dengan nilai muatan 1,010,Brand Performance

dengan nilai muatan 0,740, Advertising Awareness dengan nilai muatan 1,000,

dan WoM Social Media dengan nilai muatan 1,040. Dengan demikian, faktor yang

mempunyai pengaruh terbesar dalam membangun pemahaman konsumen

terhadap merek terbaik situs jual beli online adalah WoM Social Media dengan

nilai muatan 1,040, disusul dengan Brand Usage dengan nilai muatan 1,010 dan

Advertising Awareness dengan nilai muatan 1,000. Faktor dengan kontribusi

sedang meliputi Brand Awareness dengan nilai muatan 0,960, dan Brand

Performance dengan nilai muatan 0,740.Sedangkan dua faktor dengan kontribusi

rendah adalah Perceived Quality dengan nilai muatan -0,960.

Sementara variabel indikator dengan kontribusi positif paling besar secara

berturut-turut yaitu Loyalty dengan nilai muatan 0,177, disusul dengan Digital Ad

Youtube dengan nilai muatan 0,133, dan Top of Mind Merek dengan nilai muatan

0,120. Hasil koefisien tersebut memberi gambaran bahwa konsumen situs jual beli

online di kalangan pelajar SMA di kota Boyolali mengutamakan pengalaman

ketika konsumen menggunakan sebuah merek, dan melalui iklan konsumen bisa

mengenal merek dan dapat mempersepsikan merek sebagai merek terbaik.

Kesadaran konsumen terhadap merek menuntun konsumen untuk

selanjutnya menilai merek, menumbuhkan kesukaan konsumen, dan puncaknya

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian.Kondisi tersebut

merepresentasikan Teori Efek Komunikasi Lavidge dan Steiner yang

menempatkan kesadaran (awareness) sebagai efek komunikasi paling mendasar.

Melihat kepada teori tersebut, maka peran komunikasi sangat penting  untuk

menciptakan kesadaran konsumen.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah menganalisis data adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian tentang model konseptual persepsi terhadap merek terbaik

(kekuatan merek) situs jual beli online ini dilakukan pada populasi siswa

SMA di kota Boyolali, sehingga hasil penelitian hanya merepresentasikan
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konsumen di kota Boyolali. Pengujian terhadap adanya model ini pada

penelitian selanjutnya untuk dapat dilakukan dengan menggunakan populasi

yang berbeda.

2. Pemilik merek hendaknya mengutamakan faktor kesadaran konsumen

terhadap merek dalam membangun persepsi terhadap merek terbaik. Selain

hasil penelitian yang menunjukkan nilai muatan yang tinggi pada beberapa

variabel yang berkaitan dengan awareness (WoM Social Media ,Brand Usage,

dan Advertising Awareness), kesadaran konsumen terhadap merek sangatlah

penting dalam membantu merek untuk selalu bertahan di benak para

konsumen situs jual beli online.
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