
BAB IV 

MEREK: INTERAKSI DAN IDENTITAS DALAM KONTEKS 

IDEALITAS   

 

4.1. Merek dalam Perspektif 

Pembangunan merek telah dimulai sejak dulu. Merek-merek pada mulanya 

adalah tanda-tanda khusus yang diberikan dengan satu atau lain cara oleh 

pemiliknya pada produk atau hewan mereka, demikian yang kita saksikan dalam 

film-film barat yang lama. Mereka masih memenuhi fungsi dasar diferensiasi pada 

masa kini, namun teknik-teknik pembangunan merek telah banyak mengalami 

perkembangan. Pada saat ini, pembangunan merek merupakan suatu proses rumit 

yang menyatukan dan mempertahankan campuran kompleks sifat-sifat dan nilai-

nilai, yang banyak diantaranya tidak kasat mata. Tujuan pembangunan merek 

adalah untuk memproduksi suatu tawaran yang unik dan menarik yang memenuhi 

kebutuhan rasional dan emosional para pelanggan dengan suatu cara yang lebih 

baik daripada persaingan (Temporal, 2001). Merek pada perkembangannya telah 

semakin menjadikan produk sebagi bagian yang melekat dalam kehidupan 

konsumen. Kondisi demikian tersebut membawa dampak yang cukup besar bagi 

produsen dalam mengelola produk terkait hubungannya dengan konsumen. 

Keberadaan merek menjadi salah satu entitas yang penting untuk memikat 

konsumen. sehingga kemudian dalam upaya “mengeksploitasi” keberadaan 

produk agar diterima oleh konsumen maka merek diketengahkan sebagai entitas 

yang “dijual” untuk mewakili keinginan konsumen. Dan selanjutnya merek telah 



mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsumen. Merek bukan hanya 

apa yang tercetak di dalam produk atau kemasannya, tetapi termasuk apa yang ada 

di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya (Susanto dan 

Wijanarko, 2004:6). Merek adalah sebagai jati diri konsumen, identitas merek 

adalah identitas konsumen juga.  

Realitas yang ada ini membawa konsekuensi pada pengembangan metode 

pendekatan merek dalam memasarkan sebuah produk dan mendekatkan produk 

dengan konsumen. Dan memang konsumen pun pada proses pembeliannya 

seringkali lebih melihat pada konteks kekuatan merek, terutama ketika menjumpai 

produk yang memiliki karakteristik yang sama. Sehingga tidak mengherankan bila 

kemudian muncul adigium bahwa konsumen tidak membeli produk akan tetapi 

membeli merek. Pendekatan merek menitik beratkan pada usaha mengoptimalkan 

manfaat merek yang benar-benar bisa dirasakan oleh konsumen serta bisa 

mewakili identitas konsumen. Sebagaimana diungkapkan oleh Temporal (2001): 

“……., produk-produk pokok yang dipasarkan hanya sebagai produk, tidak menjadi 
legenda. Aspek-aspek yang lebih tidak kasat matalah, yaitu nilai dan hubungan 
emosional, yang membungkus produk tersebut untuk membuatnya menjadi sesuatu yang 
spesial. Ketika orang berpikir tentang suatu produk atau jasa, mereka biasanya 
memikirkan sifat-sifat dan keistimewaan-keistimewaan, serta manfaat-manfaat praktis 
yang akan diberikan oleh produk atau jasa itu kepada konsumen. Namun, ketika mereka 
memikirkan suatu merek, mereka berpikir melampaui hal ini dan dengan suatu cara yang 
benar-benar berbeda, karena pemberian merek menambahkan suatu dimensi emosional 
pada hubungan produk-pelanggan.”  
 

Beberapa praktisi pemasaran pun  telah semakin kreatif dalam upaya 

menjadikan merek sebagai entitas yang mampu menyampaikan pesan yang 

dibawa oleh produk kepada konsumen. Beberapa metode dan juga beberapa 

bidang disiplin ilmu dipergunakan agar merek dapat menjadi semakin berkarakter 

sehingga dapat tertanam kuat dalam pola pikir konsumen. Merek telah menjadi 



kebutuhan mendasar bagi konsumen dan juga produsen sebagai media berinteraksi 

kedua pelaku pasar tersebut. Merek pada titik berikutnya menjadi semacam 

“amunisi” dalam “medan perang” pemasaran. Analisis Light (Aaker, Kata 

Pengantar, 1991): 

Perang pemasaran akan menjadi perang antarmerek, suatu persaingan demi dominasi 
merek. Berbagai perusahaan dan investor akan menyadari merek sebagai aset perusahaan 
yang paling bernilai. Ini merupakan konsep yang amat penting. Sekaligus merupakan visi 
mengenai bagaimana mengembangkan, memperkuat, mempertahankan, dan mengelola 
suatu perusahaan…sehingga akan menjadi lebih penting untuk memiliki pasar ketimbang 
memiliki pabrik. Satu-satunya cara untuk menguasai pasar adalah memiliki pasar dengan 
merek yang dominan. 
 

Bahkan pada gilirannya merek telah mampu menjelma menjadi kekuatan 

tersendiri yang lepas dari nilai produk itu sendiri. Dan kenyaataannya pada 

beberapa kasus pun merek mampu menjadi “dewa penolong” bagi produk ketika 

produk mengalami keterpurukan dalam pemasarannya.   

Aaker (2000,50) mengemukakan adanya perbedaan antara produk dengan 

merek. Dimana produk meliputi karakter antara lain jangkauan produk, atribut 

produk, kualitas atau nilai, kegunaan, serta keuntungan fungsional. Sedangkan 

merek meliputi karakter produk tersebut dan lebih banyak lagi, antara lain: user 

imagery, country of origin, organizational associations, brand personality, 

simbols, brand/customer relationships. Nilai tambah lain yang potensial dibawa 

adalah: self-expressive benefits serta emotional benefits.  Dan akhirnya Temporal 

secara mendalam berpendapat bahwa:  

Berdasarkan asal mula pembangunan merek, tidaklah mengejutkan jika kita mendapati 

beberapa orang berpikir bahwa dasar dari pembangunan merek pada zaman modern ini 

pada intinya adalah penggunaan nama, logo, trademark, dan slogan. Hal ini hanya benar 

dalam pengertian bahwa hal-hal itu digunakan untuk membedakan perusahaan-

perusahaan dan individu-individu satu sama laindalam hal apa yang mereka tawarkan. 



Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, atau logo membuat merek tersebut segera 

dapat dikenali oleh konsumen, dan bisa membuat sifat-sifat merek tersebut, serta segala 

sesuatu yang berkaitan dengannya, mudah diingat. Akan tetapi, walaupun unsur visual 

dari desain merupakan suatu aspek penting dalam pembangunan merek, hal itu saja 

tidaklah cukup untuk membuat suatu merek menjadi kuat.  

 

Pemerekan bukan lagi domain eksklusif dari produk-produk dunia, seperti 

minuman ringan Coca-Cola, makanan cepat saji McDonald’s, atau alat-alat rumah 

tangga Maytag (Hart dalam Knapp, 2001). Merek itu ada kalau sudah ada dalam 

pikiran konsumen. Dengan kata lain, merek itu ada kalau sudah dikenal atau 

diketahui. Dengan sendirinya, merek yang belum dikenal dapat dianggap tidak 

ada, walaupun produknya ada (Simamora, 2003:20).   

 

4.2. Identitas Merek dalam Interaksi Sosial 

Adanya merek telah menjadikan produk lebih mampu “berinteraksi” 

dengan konsumen. Sehingga hubungan produk dengan konsumen pun juga 

menjadi semakin dekat. Dimana, keberadaan merek telah mampu mengelola 

psikologi konsumen agar merasa menjadi bagian dari produk. Dan dikatakan 

Susanto dan Wijanarko (2004:7) bahwa,”…pemberian merek merupakan cara 

efektif dalam meringkas dan mengomunikasikan realitas yang rumit ke dalam 

pernyataan tunggal dan sederhana, yang lebih dari sekedar arti harfiah, bahasa, 

dan batasan-batasan politik”. Kinerja merek pun dalam berinteraksi dengan 

konsumen semakin mudah dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin 

meningkatnya arus informasi.  



Interaksi yang dibangun oleh merek dengan konsumen tentunya tidak akan 

berjalan dengan baik bila merek tidak mempunyai sebuah identitas yang jelas. 

Artinya, konsumen sebagai pihak yang diajak berinteraksi, baik pasif maupun 

aktif, memerlukan identitas yang jelas dari pihak lain yang mengajak berinteraksi. 

Sehingga konsumen akan melakukan identifikasi terhadap merek sebagai upaya 

konsumen untuk mengenal dan memahami merek tersebut. Dan dari identifikasi 

tersebut maka selanjutnya konsumen akan merespon dan memaknai “interaksi” 

yang dilakukan oleh merek.  

Dapat dikatakan selama ini interaksi antara merek dengan konsumen 

dianggap sebagai interaksi yang berpola top down. Dimana dalam interaksi top 

down, konsumen seakan hanya menerima begitu saja pesan-pesan ataupun makna-

makna yang disampaikan oleh merek. Pesan ataupun makna tersebut bisa jadi 

adalah identitas merek yang diupayakan mampu menyatu dalam identitas diri 

konsumen. Sehingga dalam interaksi top down ini identitas merek seakan 

“dipaksakan” untuk diterima oleh konsumen. Padahal konsumen merupakan diri 

yang independen serta kreatif dalam berinteraksi dengan pihak lain. Konsumen 

sebagai manusia mempunyai kemampuan untuk memaknai sebuah interaksi, dan 

memaknai pihak lain. Sehingga dalam interaksi antara merek dengan konsumen 

bisa jadi sebenarnya ada proses pemaknaan konsumen terhadap pesan yang 

dibawa oleh merek. Identitas merek yang dicoba untuk “dipaksakan” oleh merek 

dalam interaksinya dengan konsumen bisa jadi sebenarnya telah dimaknai ulang 

oleh konsumen. Interaksi yang merupakan wujud sosialisasi bukanlah semata-

mata proses satu arah di mana aktor (konsumen) menerima informasi, tetapi 



merupakan proses dinamis dimana aktor menyusun dan menyesuaikan informasi 

itu dengan kebutuhan mereka sendiri (Manis dan Meltzer dalam Ritzer dan 

Goodman, 2004). Ritzer dan Goodman (2004:294) mengenai interaksi sosial ini 

menjelaskan: 

Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengomunikasikan arti terhadap 
orang lain yang terlibat. Orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dan 
mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata 
lain, dalam interaksi sosial, para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi.   
 

Interaksi inilah yang bisa jadi telah membawa identitas merek menjadi 

identitas yang berbeda dengan identitas awalnya. Perbedaan tersebut terjadi 

karena adanya proses pemaknaan konsumen atas identitas merek dalam interaksi 

merek dengan konsumen. Pada satu sisi merek ingin dimaknai dalam identitas 

tertentu sementara konsumen memaknainya dalam identitas yang lain. Dan 

adanya interaksi yang aktif dalam tataran konsumen akan bisa membawa dampak 

dalam perwujudan identitas merek tersebut dalam masyarakat konsumen. Susanto 

dan Wijanarko (2004:18) dalam hal menjelaskan bahwa: 

“…apa yang ingin dikomunikasikan pemasar, belum tentu dipersepsikan oleh konsumen 
seperti yang diharapkan oleh pemasar. Inilah tantangan terbesar dalam memanajemeni 
merek. Aspek terpenting dari merek berada di pikiran konsumen, bukan di kemasan 
produk. Merek yang berada dalam pikiran konsumenlah yang “bekerja” untuk 
memengaruhi keputusan konsumen…”  
 

Identitas merek pada dasarnya memang telah ditetapkan oleh pihak merek 

itu sendiri. Akan tetapi konsumen pun bisa jadi juga mempunyai interpretasi 

tersendiri terhadap identitas merek tersebut. Dimana simbol-simbol yang 

digunakan merek dalam menunjukkan identitasnya mempunyai peranan penting 

dalam proses interaksi antara merek dengan konsumen. Interpretasi konsumen 

atas identitas merek sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol tersebut. Dan 



interpretasi setiap konsumen bisa berbeda terhadap makna simbol-simbol tersebut. 

Sebagaimana dikatakan Mowen dan Minor (2002: 105): 

Pada tahap interpretasi dari pemrosesan informasi ini, orang mencari kembali informasi 
jangka panjang dari memorinya yang tepat untuk rangsangan tersebut, serta harapan 
mengenai rangsangan “yang seharusnya”. Inklinasi dan prasangka pribadi juga 
mempengaruhi interpretasi konsumen terhadap rangsangan…hal utama yang 
memusingkan para pemasar adalah bahwa konsumen sering menghasilkan interpretasi 
yang berbeda terhadap rangsangan yang sama. Dalam kenyataannya, pemasaran lintas 
budaya menghasilkan beberapa contoh klasik tentang interpretasi diferensial.  
 

Sehingga jelas bahwa konsumen mempunyai pemaknaan tersendiri dalam 

menginterpretasi sebuah makna. Identitas merek adalah juga sebuah rangsangan 

yang disampaikan kepada konsumen untuk dimaknai. Dimana rangsangan tersebut 

disalurkan melalui pemasaran. Dan rangsangan konsumen akan terstimulir apabila 

rangsangan terwujud dalam simbol-simbol.  

 

4.2. Merek sebagai Simbol dalam Interaksi Sosial 

Manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya seringkali menggunakan 

simbol-simbol agar dapat menunjukkan identitas diri manusia tersebut dalam 

hubungan sosialnya. Dan simbol itu sendiri mempunyai multimakna yang 

tentunya membutuhkan interpretasi pihak lain agar proses komunikasi simbol 

tersebut dapat berjalan dengan baik. Proses komunikasi simbolik tersebut telah 

menjadi sebuah proses komunikasi sosial yang terus berjalan. Sebagaimana 

dikatakan Charon (1979:54),”Manusia beraktifitas dalam sebuah obyek dunia 

sosial. Sehingga, manusia beraktifitas tidak pada dunia luar akan tetapi pada 

sebuah dunia yang didefinisikan oleh manusia lain melalui komunikasi simbol”.  



Peranan simbol lebih menjadi peranan yang dianggap mampu menjadi 

pembeda identitas diri manusia dalam interaksi sosialnya. Dimana simbol 

dianggap mampu mewakili identitas diri yang berbeda dan bahkan unik. Bourdie 

dalam Chaney (2004:118) mengungkapkan,”Seseorang dapat melihat bagaimana 

tata cara memanfaatkan benda-benda simbolik, terutama yang dianggap sebagai 

atribut-atribut keunggulan, merupakan salah satu tanda-tanda utama dari “kelas” 

dan juga senjata ideal dalam strategi-strategi pembedaan”. Simbol-simbol tersebut 

pun kemudian menjadi media reflektif dan ekspresi diri bagi manusia.  

Dalam interaksi sosialnya manusia seringkali memakai benda konsumsi 

sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan identitas dirinya, termasuk 

diantaranya adalah status sosialnya. Sebagaimana dikatakan Lury (1998:17), 

“…bahwa benda-benda dapat bertindak sebagai pertanda atau penampil identitas 

sosial dan pengantar pengaruh antarpribadi…”. Hal tersebut memungkinkan 

terjadi karena pada dasarnya fungsi barang konsumsi telah melampaui batas dari 

sekedar mempunyai manfaat funsional semata. Baudrillard dalam Lury (1998) 

mengemukakan: 

Saat ini kita hidup dalam masyarakat yang tidak lagi mendewakan logika produksi; sebab 
logika signifikasi, itulah yang terpenting. Kita telah bergeser dari fase perkembangan 
kapitalisme di mana bentuk komoditas bersifat dominan ke fase kelaziman-kelaziman 
bentuk tanda. Dengan demikian, konsumsi harus dipahami tidak dalam hubungannya 
dengan nilai-guna, sebagai kegunaan materi, namun terutama kaitannya dengan nilai-
tanda, sebagai signifikasi.  

 

Jelas Boudrillard telah memaknai produk tidak sekedar sesuatu yang 

sifatnya fisik akan tetapi memaknai produk dalam sebuah makna nilai. Dimana 

nilai merupakan sesuatu yang abstrak dan bersifat non-fisik serta terwakili dalam 

simbol-simbol. Dikatakan Mead (Ritzer dan Goodman, 2004:279): 



Simbol yang signifikan memberikan kemudahan jauh lebih besar untuk menyesuaikan 
diri dan penyesuaian diri (readjustment) ketimbang yang diberikan isyarat nonsignifikan, 
karena simbol signifikan menggerakkan sikap yang sama dalam diri individu…dan 
memungkinkan individu itu menyesuaikan diri perilakunya berikutnya dengan perilaku 
orang lain dalam hal sikap.  

 

Selanjutnya Helge Dittmar dalam Lury (1998:10) mengemukakan:  

…identitas individu dipengaruhi oleh pemahaman simbolik atas barang-barang yang 
dimilikinya, dan bagaimana hubungan diri dengan barang-barang terebut. Kepemilikan 
materi juga merupakan ekspresi keanggotaan kelompok dan berarti menempatkan orang-
orang lain dalam lingkungan sosial material. Terlebih lagi, kepemilikan materi memberi 
informasi kepada seseorang tentang identitas orang lain. 

 

Sementara itu Wilis dalam Lury (1998:22) memaparkan contoh bagaimana 

produk telah menjadi identitas diri dalam interaksi sosial:: 

Para pemuda jalanan pengendara sepeda motor sengaja membuat sepeda motornya 
menggelegar saat melintas di keramaian…Tiadanya pengaman kepala memungkinkan 
rambut panjang mereka melambai bebas ke belakang, dengan jaket penuh paku dan 
ornamen, dan gaya mengendara yang agresif, membuat para pemuda jalanan itu tampak 
menakutkan dan menyebarkan keliaran, kegaduhan, kejutan dan intimidasi…Sepeda 
motor itu sendiri dimodifikasi untuk mengaksentuasikan citra tersebut. Kemudi tinggi 
melengkung, asesoris metal membuat sepeda motor tampak garang…Rakitan, suara, 
pengendara, pakaian pada saat di jalan, menampilkan identitas ekspresi budaya yang 
menakutkan dan dengan penuh kepercayaan diri mengembangkan nilai-nilai internalnya   

 

Pada setiap anggota masyarakat dikembangkan arti yang terpancar pada 

simbol yang ditampilkan. Selanjutnya, dengan menghubungkan diri mereka 

dengan simbol-simbol tertentu, orang dapat menggambarkan konsep diri mereka 

pada orang lain (Mowen dan Minor, 2002:272)  

Pola pikir manusia yang menjadikan produk konsumsi sebagai perwujudan 

identitas diri dalam interaksi sosialnya pada gilirannya membawa dampak pada 

perkembangan produk. Artinya, produk itu sendiri memerlukan pembedaan 

terhadap produk lain yang sejenis. Dan karenanya mucullah merek sebagai wujud 

adanya “kelas sosial” dalam produk. Sehingga dapat dikatakan merek merupakan 



entitas yang menjadi perwujudan sebuah produk. Merek pada gilirannya mewujud 

menjadi sebuah simbol yang dianggap mewakili karakter ataupun pribadi suatu 

produk. Dikatakan oleh Sobur (2003:169-170),”dalam hal merek, merek bukanlah 

sekedar nama. Didalamnya terkandung sifat, makna, arti, dan isi dari produk 

bersangkutan. Bahkan dalam perkembangan lebih lanjut, merek akan menandai 

simbol dan status dari produk tersebut….Merek, simbol, identitas, dan status 

akhirnya membentuk interlink yang saling terkait”. Interaksi antara produk 

dengan manusia (konsumen) terbangun dalam frame merek yang beridentitas diri 

sekaligus berkepribadian sebagai refleksi dari diri manusia tersebut.  

Merek telah membawa produk pada dimensi yang melebihi batas nilai 

guna produk itu sendiri. Dimana keberadaan merek yang melekat pada produk 

menjadikan produk tidak sekedar memberikan manfaat-manfaat praktis akan 

tetapi juga psikis. Merek telah menghidupkan produk sebagai “pribadi” yang 

hidup dan mempunyai kehidupan dalam masyarakat konsumen. Dan merek 

kemudian telah menjadi sisi “pribadi” yang melekat pada diri konsumen yang 

kemudian dijadikan sebagai ekspresi sosial konsumen. Temporal dengan menarik 

mengkiaskan merek dalam sebuah pribadi sebagai berikut:  

Bayangkan seseorang sebagai suatu merek. Ia mungkin berusia 28 tahun, berkulit kuning 
langsat, bertubuh lansing, dan cantik. Hal yang serupa kita temui dalam ciri-ciri suatu 
produk. Jika Anda mengenal dia sedikit lebih baik, maka hubungan Anda mungkin 
menjadi lebih mendalam, dan Anda akan bisa mempercayainya, senang dengan teman-
temannya, dan bahkan sangat merindukannya ketika ia tidak ada. Bersama dengannya 
sangat menyenangkan dan Anda sangat tertarik dengan nilai-nilai dan keprihatinannya. 
Inilah emosi-emosi serupa dengan hubungan yang dibangun orang dengan kepribadian 
merek.    

 



Dan secara spesifik Mowen dan Minor mengungkapkan betapa merek 

telah menjadi simbol di kelompok masyarakat dalam kasus merek Harley 

Davidson, dimana mereka menulis: 

…pada tahun 1995 Harley Davidson berusaha untuk menetapkan merek dagang sebagai 
sesuatu yang yang unik untuk motornya. Suara parau yang menggeram dari motor Harley 
dibandingkan dengan suara geraman binatang yang mengatakan “kentang-kentang-
kentang”…Tentu saja, suara tersebut menyimbolkan lebih dari sekedar motor itu sendiri. 
Suara itu juga menjadi simbol bagi Harley Davidson sebagai citra pria dan wanita yang 
macho, tidak kompromis, dan mandiri. 

 

 Merek pada gilirannya telah terelasi dalam konsep simbol sebagaimana 

yang digagas oleh Mead (Triyuwono, 2000:38) bahwa simbol merupakan hasil 

proses sosial yang di dalamnya terbentuk tujuannya. Lebih lanjut dikatakannya: 

…obyek (simbol) didapati dalam bentuk tujuan di dalam proses sosial pengalaman dan 
perilaku melalui penyesuaian mutual satu sama  lain terhadap respon atau tindakan dari 
berbagai organisme individu yang terlibat dalam proses tersebut… 
 

Simbol-simbol seharusnya berarti bagi pelaku dan menjadikan sang pelaku 

dapat dengan sengaja menggunakan mereka dan menyampaikan makna simbol-

simbol itu kepada yang lain (Charon, 1979:41). Sehingga simbol bagaimanapun 

menyimpan dan membawa pesan-pesan atas sesuatu yang disimbolkannya sendiri. 

Dan pemaknaan atas pesan tersebut akan terungkap dalam sebuah proses interaksi 

sosial. Dikatakan Charon terhadap simbol (1979:54), “…bahwa simbol 

merupakan sesuatu yang alami dan sebuah realitas dalam aktifitas 

manusia...Kehidupan sosial manusia tergantung pada simbol”.   

 

.  
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