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BAB II 

KERANGKA TEORI 
 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu berisikan pemaparan dan penjelasan mengenai penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian terdahulu 

adalah untuk memetakan dan mengetahui perbedaan atau celah penelitian yang bisa 

diperkaya oleh penelitian peneliti, baik dari segi isu, teori, maupun metodologi. Selain 

itu, peneliti juga dapat menjelaskan posisi penelitian peneliti dengan penelitian 

terdahulu, seperti mengkritisi, melengkapi atau validasi.   

 Penelitian pertama yang peneliti temukan adalah penelitian yang ditulis oleh 

Triya Anugrah Purisma Wardani dengan judul Pengaruh Rebranding terhadap brand 

image pada Indosat Ooredoo (Studi pada Pengguna Ooredoo di kota Bandung), 

Fakultas Administrasi Bisnis, Universitas Telkom, dan ditulis pada tahun 2017. 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana rebranding yang 

dilakukan perusahaan memberikan pengaruh terhadap brand image-nya, penelitian ini 

dilakukan pada pengguna provider IM3 Ooredoo di kota Bandung. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

kausal dengan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rebranding dan 

brand image yang dilakukan berada dalam kategori baik dan penelitian ini juga 
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menunjukkan bahwa rebranding berpengaruh positif terhadap brand Image pada 

Indosat Ooredoo studi pada pengguna IM3 Ooredoo di kota Bandung dengan jumlah 

pengaruh sebesar 11,9%. 

 Penelitian kedua ditulis oleh M. Ichsan Pratama dengan judul Pengaruh 

Rebranding terhadap Citra Bank Jambi Pada Nasabah (Studi Pengaruh Perubahan 

Nama, Logo, Slogan dan Frontliner terhadap Citra Bank Jambi pada Nasabah Kantor 

Cabang Utama), Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muara Bungo, pada tahun 

2015. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh yang diberikan 

oleh perubahan nama, logo, slogan, dan frontliner Bank Jambi terhadap citra 

perusahaan pada nasabah Bank Jambi Kantor Cabang Utama Kota Jambi. Pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini adaah kuantitatif dengan metode explanatory 

survey. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa 

Frontliner dan Logo Bank Jambi mempengaruhi citra Bank Jambi pada nasabah secara 

signifikan. Nama dan Slogan Bank Jambi mempengaruhi Citra Bank Jambi pada 

nasabah secara tidak signifikan. Secara keseluruhan, rebranding yang dilakukan Bank 

Jambi telah memberikan respons yang positif terhadap Citra Bank Jambi pada nasabah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan pengembangan dari kedua 

penelitian tersebut. Peneliti berusaha untuk meneliti pengaruh kegiatan rebranding 

terhadap brand image Ticket.com. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan kedua penelitian sebelumnya terletak pada pengaruh kegiatan rebranding 
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terhadap brand image perusahaan, namun atribut atau elemen rebranding  dan elemen 

brand image yang diteliti oleh peneliti, berbeda dengan kedua penelitian terdahulu. 

Selain itu, pada penelitian ini, peneliti melakukan survey kepada orang-orang yang 

mengetahui tentang Tiket.com, bukan hanya sekedar kepada customer dari Tiket.com. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui brand image Tiket.com 

kepada pengguna dan non pengguna dari Tiket.com. 

 Adapun perbedaan dan perbandingan dari penelitian terdahulu dan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dirangkum secara umum dalam table sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

 1 2 3 

Nama Triya Anugrah 

Purisma Wardani 

M. Ichsan Pratama Cynthia 

Wirawardhana  

Universitas Universitas Telkom Universitas Muara 

Bungo 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

Program Studi Administrasi Bisnis Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi 

 

 

Judul 

Pengaruh 

Rebranding 

terhadap brand 

image pada Indosat 

Ooredoo (Studi 

pada Pengguna 

Pengaruh Rebranding 

terhadap Citra Bank 

Jambi Pada Nasabah 

(Studi Pengaruh 

Perubahan Nama, 

Logo, Slogan dan 

Frontliner terhadap 

Perngaruh 

Rebranding terhadap 

Brand Image 

Tiket.com: Survei 

terhadap followers 

Instagram 

@tiketcom) 
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Ooredoo di kota 

Bandung) 

Citra Bank Jambi 

pada Nasabah Kantor 

Cabang Utama) 

 

Pendekatan 

Penelitian 

Pendekatan yang 

digunakan pada 

penelitian ini adalah 

pendekatan 

kuantitatif 

Pendekatan yang 

digunakan pada 

penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif 

Pendekatan yang 

digunakan pada 

penelitian ini adalah 

pendekatan 

kuantitatif 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah analisis 

deskriptif kausal 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah analisis 

deskriptif   

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah analisis 

eksplanatif kuantitatif  

 

 

 

Metode Pengumpulan 

Data 

Metode 

pengumpulan data 

dilakukan melalui 

pengambilan sample 

dengan teknik 

menggunakan 

nonprobability 

sampling. 

Metode pengumpulan 

data dilakukan 

melalui penyebaran 

kuesioner dengan 

teknik explanatory 

survey, wawancara, 

studi kepustakaan, 

dan media internet 

Metode pengumpulan 

data dilakukan 

melalui pengambilan 

sample dengan teknik 

menggunakan non-

probability sampling 

(purposive sampling) 

 

 

 

 

 

Kesimpulan yang 

diapatkan adalah 

bahwa rebranding 

dan brand image 

yang dilakukan 

berada dalam 

Berdasarkan 

penelitian yang telah 

dilakukan, hasilnya 

menunjukkan bahwa 

Frontliner dan Logo 

Bank Jambi 
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Kesimpulan 

kategori baik dan 

penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa 

rebranding 

berpengaruh positif 

terhadap brand 

Image pada Indosat 

Ooredoo studi pada 

pengguna IM3 

Ooredoo di kota 

Bandung dengan 

jumlah pengaruh 

sebesar 11,9%. 

mempengaruhi citra 

Bank Jambi pada 

nasabah secara 

signifikan. Nama dan 

Slogan Bank Jambi 

mempengaruhi Citra 

Bank Jambi pada 

nasabah secara tidak 

signifikan. Secara 

keseluruhan, 

rebranding yang 

dilakukan Bank Jambi 

telah memberikan 

respons yang positif 

terhadap citra Bank 

Jambi pada nasabah. 

Sumber: Hasil pengolahan peneliti. 

2.2  Teori dan Konsep 

2.2.1 Teori Stimulus Organisme Response (S-O-R) 

Menurut Prof. Onong Uchjana Effendy (2003, p. 225), teori S-O-R 

merupakan singkatan dari Stimulus - Organisme - Response yang bermula dari 

sebuah teori yang bermula dari ilmu psikologi. Teori ini banyak digunakan di 

bidang ilmu komunikasi karena objek material yang digunakan adalah sama, 

yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen, seperti sikap, 

opini, perilaku, kognisi, afektif, dan konasi.  
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Teori ini pada dasarnya memiliki prinsip yang sederhana, yaitu respon 

merupakan reaksi balik dari individu ketika menerima stimuli dari suatu pesan. 

Seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan efek antara 

pesan-pesan dari sender dan reaksi audiens, dapat juga dikatakan efek yang 

ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus respon, sehingga seseorang 

dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuain antara pesan dengan reaksi 

komunikannya.  

Menurut Bungin (2007, p. 277), prinsip stimulus-response ini 

merupakan dasar teori yang diambil dari teori hipodermik. Teori hipodermik 

merupakan teori klasik yang menjelaskan proses terjadinya efek media massa 

yang memiliki pengaruh kuat. Teori ini memandang bahwa sebuah pemberitaan 

di media massa diibaratkan sebagai obat yang disuntikkan ke dalam tubuh 

audiens yang dituju dan nantinya audiens tersebut akan beraksi seperti yang 

diharapkan. Dalam masyarakat, prinsip stimulus-response mengasumsikan 

bahwa pesan yang berupa informasi, dipersiapkan oleh media dan 

didistribusikan secara sistematis, dan dilakukan dalam skala yang luas, 

sehingga secara bersamaan, pesan tersebut dapat diterima oleh sejumlah besar 

individu, lalu memberikan respon kepada pesan informasi yang disampaikan. 

Penggunaaan dari teknologi telematika yang memiliki cakupan luas, 

dimaksudkan agar dapat menghasilkan dan mendistribusikan pesan informasi 

itu sehingga diharapkan dapat memaksimalkan jumlah penerima dan respon 
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oleh audiens, sekaligus meningkatkan respon oleh audiens. Teori ini memiliki 

tiga elemen penting yaitu pesan (Stimulus, S), Penerima (Organisme, O), dan  

Efek (Response, R).  

Pesan (stimulus) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tidak diterima maka stimulus tersebut tidak efektif 

dalam memengaruhi dan mendapatkan perhatian individu. Namun, apabila 

stimulus itu diterima oleh individu maka barulah stimulus tersebut dikatakan 

efektif. Pada penelitian ini, stimulus atau pesan yang dimaksud adalah berupa 

kegiatan rebranding dari Tiket.com yang dikomunikasikan lewat berbagai 

kanal media komunikasi, baik secara online maupun offline.  

Berikutnya, komunikan (organisme) merupakan audiens yang disasar 

oleh stimulus yang diharapkan mendapat perhatian dan diterima maka akan 

berlanjut pada proses berikutnya. Setelah Tiket.com melakukan rebranding, 

peneliti akan melakukan survey kepada followers dari Instagram Tiket.com 

yang peneliti anggap sebagai komunikan atau pihak yang menerima stimulus 

yang diberikan. Alasan peneliti memilih followers dari Tiket.com adalah karena 

mereka dianggap sebagai pihak yang telah aware dengan perubahan yang 

diberikan Tiket.com sehingga mereka adalah pihak yang telah mendapatkan 

perhatian yang diharapkan dan akan berlanjut kepada proses yang berikutnya.  
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Tahap terakhir adalah efek atau response di mana pihak yang telah 

mendapatkan stimulus, mengolah pesan tersebut dan memiliki kesediaan untuk 

bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan. Dengan adanya lingkungan 

yang mendukung, stimulus tersebut dapat menimbulkan efek yaitu perubahan 

sikap atau perilaku. Response merupakan perilaku yang diamati dan hal tersebut 

berasal dari stimuli yang diperantarai oleh keadaan dalam organisme manusia. 

Pesan yang disampaikan oleh Tiket.com (stimulus) ketika melakukan 

rebranding, dapat memberikan rangsangan untuk memberikan penilaian 

terhadap brand terkait. Kemudian, pesan tersebut dipahami, diterima, dan 

mengaktifkan proses kesadaran mengenai Tiket.com yang akhirnya akan 

berpengaruh terhadap brand image (response). Stimuli dapat diartikan sebagai 

hal yang ditangkap oleh panca indera kita, dapat berupa gelombang suara atau 

objek sikap lainnya. 

Pola teori ini dapat berlangsung secara positif atau negatif, misalnya jika 

orang tersenyum akan dibalas dengan senyuman, maka ini merupakan reaksi 

positif, namun jika senyuman tersebut dibalas dengan membuang muka atau 

tidak memberikan balasan, maka ini merupakan reaksi negatif. 

Dalam proses komunikasi tersebut berkenaan dengan perubahan sikap 

adalah aspek “how” bukan “what” dan “why”. Jelasnya “how to communicate”, 

dalam hal ini adalah “how to change the attitude”, bagaimana cara mengubah 
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sikap komunikan. Pada perubahan sikap, terlihat bahwa sikap dapat berubah 

jika stimulus yang menerpa benar-benar mendapat perhatian dari komunikan. 

Menurut Secord & Beckman (dalam Saifudin Azwar, 2003, p. 21), sikap 

merupakan reaksi dari perasaan yang dirasakan yang dapat mengubah perasaan 

(afektif), pemikiran (kognitif), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang 

terhadap suatu aspek tertentu dilingkungan sekitarnya. Kognitif merupakan 

respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi 

seseorang mengenai sesuatu. Afektif merupakan respon yang berhubungan 

dengan emosi, sikap, dan nilai seseorang terhadap sesuatu. Konatif merupakan 

respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan, 

kegiatan, atau kebiasaan. Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti dan 

melihat hingga pada tahap afektif, yaitu untuk melihat sikap dan nilai auidens 

yang menerima stimulus terhadap rebranding Tiket.com yang akan 

menghasilkan yang disebut dengan brand image.  

Sikap mengandung komponen kognitif, afektif, dan konatif. Hovland 

(dalam Mar’at 1982, p. 27) berasumsi bahwa anggapan bahwa efek suatu 

komunikasi tertentu yang berupa perubahan sikap akan tergantung pada sejauh 

mana komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima. Untuk lebih 

jelasnya, model S-O-R dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Model S-O-R 

 

 

 

Sumber: Hovland, Janis, dan Kelley (dalam Mar’at 1982, p. 27) 

Model di atas menunjukkan perubahan sikap bergantung pada proses 

yang terjadi pada individu. Terdapat tiga unsur pada gambar yaitu stimulus 

yang merupakan pesan, organisme adalah pihak penerima pesan atau receiver, 

dan response adalah akibat atau pengaruh yang terjadi dinyatakan dari perasaan 

menyukai atau tindakan terhadap pesan setelah melalui proses perhatian, 

pemahaman, dan penerimaan yang dilakukan oleh receiver. 

Teori ini menjelaskan bahwa pengaruh yang terjadi pada pihak 

penerima sebagai akibat dari komunikasi. Besar kecilnya pengaruh serta dalam 

bentuk apa pengaruh itu terjadi, tergantung pada isi penyajian stimulus. Sesuai 

dengan teori S-O-R yang dimodifikasi oleh De Fleur melalui teorinya yaitu 

Individual Differences yang menggambarkan umpan balik khalayak yang 

berbeda-beda berdasarkan karakteristik kepribadian masing-masing individu, 

maka dalam penelitian ini peneliti menerapkan teori di atas dan diaplikasikan 

dalam penelitian ini. 

Stimulus  

Organisme: 

- Perhatian 

- Pengertian 

- Penerimaan  

-  

Response 

(Pembentukan 

Sikap) 

Pengaruh Rebranding Terhadap..., Cynthia Wirawardhana, FIKOM UMN, 2018



21 
 

2.2.2 Brand  

Brand merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan oleh sebuah 

perusahaan agar dapat melekat di benak customer sehingga tercipta Top of Mind 

Awareness. Dewasa ini, banyak perusahaan yang mulai sadar mengenai 

pentingnya brand bagi perusahaan mereka sehingga persaingan antar 

perusahaan terasa semakin ketat untuk menjadi brand yang terbaik bagi 

masyarakat. Perusahaan harus memerhatikan keberadaan brand mereka karena 

elemen tersebut bukan hanya semata-mata menunjukkan nama dari sebuah 

produk, namun lebih dari pada itu, merek menunjukkan nilai tambah dari 

produk dalam berbagai dimensi, yang dapat membedakan produk tersebut 

dengan produk lain. 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai brand, berikut peneliti 

paparkan beberapa pengertian mengenai brand menurut para ahli. Menurut 

Kotler (2005, p. 82), brand merupakan janji yang diberikan oleh penjual secara 

konsisten untuk memberikan tampilan, manfaat, dan jasa tertentu pada 

pembelinya. Janji atau kepercayaan tersebut menjamin konsistensi bahwa 

sebuah produk akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan 

konsumen dari sebuah produk. Brand adalah identitas tambahan dari suatu 

produk yang membedakannya dari produk kompetitor. 

  Sejalan dengan pengertian di atas, Keller (2008, p. 5) mendefinsikan 

brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari semua hal 
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tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang 

dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

competitor. Kunci untuk menghasilkan sebuah brand yang sukses adalah 

kemampun untuk memilih nama, logo, simbol, desain kemasan, atau atribut-

atribut lain yang membedakan sebuah produk dengan produk lainnya.  

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa brand adalah 

sebuah identitas (nama, logo, simbol, desain) yang mewakili janji pejual kepada 

konsumen sekaligus menjadi aset bagi perusahaan karena mampu memberikan 

nilai, dampak psikologis, dan konsumen dapat membedakannya dengan produk 

milik kompetitor.  

Selain itu, Wheeler (2006, p. 24) mengatakan bahwa Brand juga 

memiliki beberapa fungsi bagi produk, jasa, atau tempat yang diwakilinya, 

yaitu navigation, reassurance, dan engagement. 
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Gambar 2.2 Fungsi brand 

  

Sumber: (Wheeler:2006, p. 24) 

Fungsi Navigation dari sebuah brand adalah membantu konsumen 

untuk memilih apa yang diperlukan atau dicari dari berbagai pilihan produk 

maupun jasa yang tersedia di masykarat. Fungsi reassurance adalah untuk 

membantu mengkomunikasikan informasi dan kualitas yang berada di dalam 

sebuah produk atau jasa, serta brand dapat meyakinkan konsumen bahwa 

mereka telah membuat keputusan pembelian yang tepat. Fungsi terakhir yaitu 

engagement, bertujuan untuk mendorong konsumen untuk dapat 

mengidentifikasi brand tertentu melalui bahasa, ciri khas, dan asosiasi yang 

muncul antara konsumen dan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Dari pengertian di atas, dapat disumpulkan bahwa suatu brand 

berfungsi sebagai sarana komunikasi antara penjual dengan pembelinya untuk 

menarik calon pembeli dan berikutnya bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas 

Brand 

Navigation 

Reassurance 

Engagement 
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antara konsumen dengan produk atau jasa, yang pada akhirnya meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan.  

Agar tercipta brand yang kuat, sebuah perusahaan perlu memerhatikan 

beberapa elemen brand. Elemen dari sebuah brand menurut Kotler (2006, p. 

92) adalah sarana visual atau physical yang menyajikan identitas dan 

diferensiasi dari suatu produk atau jasa. Elemen tersebut terdiri atas nama, logo, 

tagline (slogan), dan brand story.  

Nama dari sebuah brand merupakan indikator penting karena 

menunjukkan dan merepresentasikan identitas dan citra suatu produk atau 

korporasi. Nama dari brand yang kuat akan menjadi aset bernilai bagi 

perusahaan kedepannya (Muzellec et Al, 2003, p. 35).  

Logo juga merupakan elemen brand yang sangat penting. Logo 

merupakan tampilan visual sebagai identitas korporasi atau produk yang 

diproyeksikan dalam semua aspek komunikasi perusahaan, seperti kemasan, 

desain toko, dan seragam (Muzellec et Al, 2003, p. 35). 

Tagline (slogan) merupakan elemen brand yang mendukung nama dan 

logo. Tagline berguna untuk menguatkan brand di benak konsumen dengan 

memiliki keunikan yang dapat memberikan asosiasi positif kepada brand. 

Contoh perusahaan yang memiliki slogan yang kuat adalah McDonald’s, yaitu 

“I’m Lovin’ It”. Slogan “I’m Lovin’ It” berasal dari sebuah kampanye yang 
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diadakan oleh McDonald’s pada tahun 2003 dan masih membekas kuat hingga 

sekarang. Ini merupakan contoh slogan yang baik karena dapat beresonansi 

dengan audiens dari brand. McDonald’s ingin menyampaikan bahwa memang 

benar makanan yang diprodusi mereka mungkin bukan makanan yang sehat, 

tetapi makanan yang sehat bukan merupakan apa yang dijanjikan oleh 

McDonald’s, merupakan rasa dan kemanyanan yang akan di sukai oleh 

customer mereka. 

Brand story merupakan cerita yang dibuat atau cerita dibalik suatu 

brand yang akan membuat brand tersebut memiliki nilai lebih dan menjadi 

alasan bagi konsumen untuk memilihnya. Brand story yang kuat merupakan 

cerita yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dan dapat menjadi warisan 

perusahaan atau produk. 

Kotler (2006, p. 92) mejabarkan bahwa keempat hal tersebut secara 

keseluruhan harus sejalan dengan brand essence, brand personality, dan 

corporate culture yang diwakilinya, sehingga harus memiliki perspektif jangka 

panjang serta memertahankan konsistensi performa brand. Selain itu, menurut 

Kotler dan Keller (2009, p. 273), terdapat enam kriteria untuk menghasilkan 

brand yang kuat, yaitu mudah diingat, berarti, mudah disukai, dapat ditransfer, 

dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. 
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2.2.3 Branding  

Brand dan branding merupakan dua komponen yang berbeda walaupun 

memiliki keterikatan. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, brand 

merupakan identitas berupa nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasi 

semuanya untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa satu 

dengan lainnya. Sedangkan, branding merupakan kegiatan komunikasi yang 

dilakukan perusahaan dalam rangka membangun dan membesarkan sebuah 

brand. 

Branding menurut Peter Montonya (dalam Rampersad, 2008, p. 72) 

adalah untuk mempengaruhi. Branding adalah proses menciptakan sebuah 

identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan tertentu terhadap 

indentitas tersebut. Branding terjadi sebelum pemasaran dan penjualan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009, h.35), branding adalah proses untuk 

memberikan makna kepada sebuah produk atau perusahaan dengan membuat 

dan membentuk sebuah brand di benak konsumen. Branding adalah sebuah 

strategi yang dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk membuat 

konsumen dapat mengenali produk atau perusahaan tersebut dan memberikan 

alasan untuk memilih produk tersebut dibandingkan dengan produk lainnya. 

Tujuan dari branding adalah untuk menarik dan mempertahankan customer 

loyal dengan memberikan produk yang selaras dengan apa yang dijanjikan oleh 

brand tersebut. 
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Menurut Chiaravalle dan Schenck (2007, p. 45), kegiatan branding 

melibatkan tindakan 6P, yaitu: 

a. Product definition merupakan kegiatan branding dimulai dengan 

mengetahui dan mempelajari kesadaran merek dari audiens yang 

ingin dibangun. 

b. Positioning mendefinisikan bahwa setiap brand harus memiliki 

tempat yang unik dan memiliki makna berbeda dalam pasar dan 

pada benak konsumennya. 

c. Promise merupakan bentuk janji yang diberikan oleh sebuah brand 

yang menjadi atar belakang pengelolaan dan dasar reputasi. 

d. Presentation adalah cara perusahaan mempresentasikan merek 

dengan tujuan untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap 

brand. 

e. Persistence adalah improvisasi brand dengan citra, pesan, janji, dan 

kepribadian brand yang baru. 

f. Perception analysis adalah kegiatan pemantauan persepsi 

konsumen mengenai sebuah brand untuk melihat keselarasan antara 

kebutuhan dan keinginan konsumen, dibandingkan dengan apa yang 

ditawarkan perusahaan dalam kegiatan pengelolaan brand yang 

baik. 
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 Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan branding 

dilakukan agar masyarakat memilih produk atas jasa yang ditawarkan suatu 

perusahaan. Branding merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan 

karena tanpa dilakukannya kegiatan komunikasi kepada konsumen yang telah 

disusun dan direncanakan dengan baik, maka sebuah brand tidak akan dapat 

dikenal dan tidak memiliki arti yang signifikan bagi target konsumennya. 

2.2.4 Rebranding  

Rebranding sebagai sebuah perubahan brand, seringkali identik dengan 

perbahan logo maupun lambang sebuah brand. Dapat dikatakan bahwa 

rebranding adalah perubahan pada nilai-nilai dalam brand itu sendiri. 

Rebranding dapat terjadi baik pada level organisasi maupun level produk. 

Rebranding merupakan Upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga 

yang bertujuan untuk mengubah total atau memperbaharui sebuah brand yang 

telah ada agar menjadi lebih baik dengan tetap berpegang dan sejalan dengan 

tujuan awal perusahaan, yaitu berorientasi pada profit (keuntungan). 

Rebranding sebagai sebuah perubahan brand, seringkali identik dengan 

perubahan logo ataupun lambang sebuah brand. Dengan kata lain, ketika 

perusahaan melakukan rebranding, maka yang berubah bukan hanya desain 

atau logo, namun nilai-nilai di dalam brand itu sendiri juga berubah. 

Rebranding sendiri berasal dari kata re yang berarti ‘kembali’ dan 

branding yang bermakna ‘penciptaan brand image’ secara mendasar menuju 
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kondisi yang lebih baik. Rebranding adalah strategi pemasaran di mana 

perusahaan merancang nama baru, tagline¸ simbol, dan desain yang diciptakan 

untuk merek yang sudah terkenal dengan tujuan pengambangan, memberikan 

sebuah pembaharuan di benak konsumen, investor, dan pesaing. Rebranding 

seringkali melibatkan perubahan pada logo, nama, gambar, strategi pemasaran, 

dan tema iklan. Perubahan tersebut biasanya bertujuan untuk memposisikan 

brand atau perusahaan dan terkadang dilakukan untuk menghindari konotasi 

negatif yang melekat pada brand lama. 

Muzellec (2003, p. 56) menjelaskan bahwa rebranding adalah sebuah 

praktek untuk merancang nama baru yang dapat merepresentasikan perubahan 

posisi dalam mind frame para stakeholder dan pembeda indentitas dari 

kompetitornya. 

Menurut Lambkin (2006, p. 27), rebranding dapat diartikan dari makna 

kata yaitu re yang berarti kembali dan branding yang merupakan proses 

pernciptaan brand image yang menghubungkan jiwa dari brand dengan 

pelanggannya. 

Dari pemaran di atas, dapat disimpulkan bahwa rebranding merupakan 

suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk 

mengubah total atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada sehingga 

menjadi lebih baik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan 

melakukan rebranding, yang berubah adalah nilai-nilai dalam brand. 
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Rebranding bukan hanya sekedar pada tahap merubah logo, namun juga 

meliputi perubahan pesan, cara pendekatan perusahaan kepada konsumen, 

pemberian layanan-layanan baru, dan bahkan perubahan mengenai apa yang 

dijanjikan organisasi atau perusahaan kepada konsumen.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa rebranding dapat disebut juga sebagai 

proses penciptaan kembali sebuah brand yang merupakan salah satu strategi 

agar dapat tercipta image yang positif. Pada penelitian ini, rebranding yang 

dilakukan oleh Tiket.com meliputi perubahan tampilan dan logo menjadi lebih 

fresh dan modern, serta penambahan fitur baru dengan tujuan meningkatkan 

kenyamanan bertransaksi. Rebranding yang dilakukan akan berfokus kepada 

dua hal, yaitu meningkatkan brand awareness dan perbaikan produk yang pada 

akhirnya akan berdampak kepada brand image dari Tiket.com. 

2.2.4.1 Faktor Rebranding  

Menurut Lomax dan Mandor (2006, p. 73), alasan atau faktor sebuah 

perusahaan melakukan rebranding, terdiri dari dua bagian utama, yaitu: 

a. Internal Factors (faktor-faktor internal), yang terdiri dari: 

1) Changes in coporate strategy, maksudnya adalah rebranding 

dapat terjadi karena adanya perubahan dalam strategi 

perusahaan. 
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2) Changes in organization behavior including culture, 

maksudnya rebranding juga bisa terjadi karena adanya 

perubahan dalam perilaku organisasi, termasuk didalamnya 

adalah perubahan dalam budaya perusahaan. 

3) Changes in corporate communication, maksudnya adalah 

rebranding terjadi karena adanya perubahan dalam alur atau 

cara berkomunikasi dari perusahaan. 

4) Changes in fashion, maksudnya adalah rebranding juga dapat 

terjadi karena adanya perubahan dalam kebiasaan organisasi. 

b. External factors (faktor eksternal), yang terdiri dari : 

1) Imposed corporate structural change, maksudnya rebranding 

juga bisa terjadi karena adanya perubahan sturktur perusahaan 

(misalnya karena dilakukannya merger atau akuisisi). 

2) Concern over external perceptions of the organization and its 

activities, maksudnya rebranding dapat terjadi karena 

perusahaan memperhatikan persepsi-persepsi eksternal dari 

suatu organisasi dan kegiatan-kegiatannya. 

Sedangkan menurut Thurtle (2002, p. 23), ada beberapa kondisi yang 

memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan rebranding, yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Perusahaan ingin memutuskan hubungan yang telah terjalin selama 

ini. 

b. Perusahaan melakukan merger, akuisisi, divestasi yang 

memungkinkan brand, logo, atau slogan tidak lagi sesuai. 

c. Adanya brand name yang sama dengan perusahaan lain. 

d. Brand yang dipakai saat ini dipersepsikan sudah kuno. 

e. Brand yang dimiliki, dikaitkan dengan kejadian atau strategi buruk 

yang pernah terjadi. 

f. Citra yang sudah kadaluarsa atau tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan pasar. 

2.2.4.2 Proses Rebranding 

Proses rebranding terdiri atas dua tipe, tipe pertama adalah apabila 

dalam proses rebranding terjadi penggantian brand yang sudah mapan dengan 

brand yang baru, sedangkan tipe kedua adalah apabila dalam proses rebranding 

terjadi suatu modifikasi dari brand yang sudah mapan. Bentuk lain dari proses 

rebranding adalah segmentasi pasar dan diferensiasi produk. Segmentasi pasar 

dan diferensiasi produk termasuk dalam proses rebranding karena kedua 

kegiatan tersebut menunjukkan tindakan yang berbeda pada setiap wilayah.  
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Menurut Aaker & Joachimsthaler (dalam Stuart dan Muzellec 2004, p. 

806), rebranding dapat terjadi pada tiga level yang berbeda dalam sebuah 

perusahaan, yakni: 

Gambar 2.3 Rebranding in a brand hierarchy 

 

Sumber: Stuart dan Muzellec 2004, p. 806. 

a. Rebranding perusahaan (corporate rebranding) yaitu pendefinisian 

ulang atas keseluruhan entitas perusahaan dan seringkali 

menandakan perubahan strategi atau repositioning yang bertujuan 

untuk membentuk citra atau merefleksikan perubahan identitas 

perusahaan. 
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b. Rebranding unit bisnis perusahaan (rebranding of business units) 

yang meliputi pemberian identitas pada anak atau divisi perusahaan 

yang terpisah dari perusahaan. 

c. Rebranding produk individual (rebranding of individual products) 

yang meliputi perubahan identitas bagi suatu produk yang 

diproduksi perusahaan. 

Rebranding banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya 

melakukan brand positioning produk atau perusahaan mereka. Faktor umum 

yang mendasari proses rebranding adalah tekanan eksternal seperti regulasi, 

konsekuensi penjualan atau pembelian brand, merger antar perusahaan, proses 

harmoniasi brand pada tingkat global. Proses rebranding dapat dilakukan 

secara sengaja sebagai dampak dari adanya perubahan strategi atau tanpa 

disengaja oleh perusahaan. Proses rebranding dapat pula dilakukan sebagai 

tindakan darurat terhadap masalah yang sedang dihadapi perusahaan atau 

sebagai bentuk reaksi dinamis (restrukturisasi perusahaan).  

2.2.4.3 Dimensi Rebranding  

Menurut Laurent Muzellec, Manus Doogan, dan Mary Lambkin (2003, 

p. 34), terdapat empat elemen rebranding yang biasa disebut dengan 

rebranding mix. Keempat elemen tersebut terdiri dari: 

a. Repositioning  
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Pada elemen ini, perusahaan menentukan objektif dalam 

menciptakan positioning baru dibenak konsumen. Brand position 

sangat dinamis, sehingga perlu disesuaikan dari waktu ke waktu 

untuk menyesuaikan dengan tren di pasar, bersaing dengan 

kompetitor, serta faktor ekternal lainnya. Repositioning adalah 

tindakan untuk mengubah penawaran dan citra yang dibangun 

sebelumnya dengan tujuan untuk tampil dan memiliki nilai yang 

berbeda. Untuk melakukan repositioning, diperlukan riset 

mendalam agar positioning yang baru, relevan dengan kondisi 

pasar. Pada penelitian ini repositioning pada Tiket.com adalah 

terhadap fitur baru yang dimilikinya, yaitu smart traveler, smart 

refund, dan smart roundtrip. 

b. Renaming  

Nama merupakan elemen penting dalam suatu brand. Brand name 

adalah medium bagi perusahaan untuk mengirimkan sinyal kepada 

konsumen dan berharap untuk mendapatkan respon balik dari 

konsumen berupa brand image yang positif. Brand name yang kuat 

adalah nama yang sederhana, mudah dilafalkan dan ditulis, familiar, 

berarti dan unik. Penamaan brand memegang posisi kunci dalam 

hubungan antara pembeli dengan penjual atau produsen dengan 

konsumen. Perubahan pada nama seringkali dipertimbangkan 
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sebagai sarana untuk mengirimkan sinyal kuat kepada stakeholders, 

bahwa perusahaan sedang melakukan perubahan pada strategi, 

fokus kegiatan atau perubahan kepemilikan. Pada penelitian ini, 

Tiket.com tidak melakukan perubahan nama, namun peneliti akan 

meneliti apakah nama dari Tiket.com sesuai dengan bisnis 

perusahaan dan mudah diingat oleh publik. 

c. Redesign  

Selain nama dan slogan, logo merupakan salah satu elemen penting 

dalam brand. Logo seringkali digunakan sebagai sarana untuk 

merefleksikan serangkaian filosofi perusahaan dalam sebuah 

simbol. Pada tahapan ini, perusahaan yang melakukan rebranding 

pada umumnya akan mengubah seluruh logo pada penampilan 

visual perusahaan mencakup brosur, kop surat, desain, dan aspek 

lainnya. Tiket.com melakukan perubahan tampilan secara 

menyeluruh pada logo, website, dan aplikasinya sehingga lebih 

menarik, mudah dikenali, dan diingat. 

d. Relaunching  

Relaunching merupakan elemen yang menentukan sebuah brand 

dapat berhasil atau tidak disampaikan kepada target audience 

mereka. Relaunching akan menentukan reaksi publik luas terhadap 
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brand baru. Pada elemen ini, terjadi proses pengkomunikasian pasca 

brand baru terbentuk baik di pihak internal, maupun eksternal. 

Relaunching memegang peranan vital yang menentukan 

keberhasilan proses rebranding. Sarana dan cara komunikasi yang 

dipilih untuk menjangkau konsumen dapat berpengaruh terhadap 

keberhasilan brand dalam mentransfer atau meningkatkan brand 

image yang positif. 

2.2.5 Brand Image 

Brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi serta pengalaman masa lalu 

seseorang terhadap merek tersebut. Citra terhadap merek berhubungan erat 

dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. 

Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. Brand image dapat dianggap 

sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat 

suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan suatu merek, sama halnya 

ketika kita berpikir tentang orang lain.  

Citra (image) menurut Kotler & Keller (2012, p. 89) adalah sejumlah 

keyakinan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek. 

Sedangkan citra merek (brand image) merupakan persepsi dan keyakinan yang 
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dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam 

dalam ingatan konsumen ketika menggunakan brand tersebut. Kotler juga 

mengungkapkan bahwa sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek, 

sangat dikondisikan oleh citra objek tersebut. Dapat disimpulkan bahwa 

seseorang yang mempunyai impresi dan kepercayaan yang tinggi terhadap 

suatu produk, tidak akan berpikir panjang untuk membeli dan menggunakan 

produk tersebut di masa mendatang. Dari beberapa definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa brand image adalah sekumpulan persepsi konsumen 

mengenai suatu merek yang sudah terbentuk dan melekat dibenak konsumen. 

2.2.5.1 Dimensi Brand Image  

Kevin Lane Keller (2013, p. 78) mengemukakan dimensi-dimensi 

terbentuknya brand image antara lain:  

a. Keunggulan Produk (Favorability of Brand Associations) 

Keunggulan produk merupakan salah satu faktor pembentuk brand 

image, dimana produk tersebut unggul dalam persaingan. Karena 

keunggulan kualitas (model dan kenyamanan) dan ciri khas itulah 

yang menyebabkan suatu produk mempunyai daya tarik tersendiri 

bagi konsumen. Favorability of brand association adalah asosiasi 

merek di mana konsumen percaya bahwa atribut dan manfaat yang 

diberikan oleh merek akan dapat memenuhi atau memuaskan 
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kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) mereka sehingga mereka 

membentuk sikap positif terhadap merek.  

b. Kekuatan Merek (Strength of Product Associations)  

Kekuatan merek merupakan asosiasi merek tergantung pada 

bagaimana informasi masuk kedalam ingatan konsumen dan 

bagaimana proses bertahan sebagai bagian dari brand image. 

Kekuatan asosiasi merek ini merupakan fungsi dari jumlah 

pengolahan informasi yang diterima pada proses ecoding. Ketika 

seorang konsumen secara aktif menguraikan arti informasi suatu 

produk atau jasa maka akan tercipta asosiasi yang semakin kuat 

pada ingatan konsumen. Pentingnya asosiasi merek pada ingatan 

konsumen tergantung pada bagaimana suatu merek tersebut 

dipertimbangkan. Pada dimensi ini terdapat dua indikator yaitu 

brand attributes dan brand benefits. Brand attributes terdiri dari 

relevansi, konsistensi, proper positioning, sustainable, credibility, 

inspirational, uniqueness, dan appealing. 

c. Keunikan Merek (Uniqueness of Brand Association) 

Keunikan merek adalah asosiasi terhadap suatu merek, yang 

terkadang mau tidak mau harus terbagi dan dibandingkan dengan 

merek-merek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan keunggulan 
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bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk memilih 

suatu merek tertentu dengan memposisikan merek lebih mengarah 

kepada pengalaman atau keuntungan diri dari image produk 

tersebut. Dari perbedaan yang ada, baik dari produk, pelayanan, dan 

saluran yang diharapkan memberikan perbedaan dari pesaingnya 

yang dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan konsumen.  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang terdahulu, maka peneliti 

mengukur penelitian brand image yang mengacu kepada Kotler dan Keller 

(2013, p. 78) dengan menggunakan dimensi keunggulan produk, kekuatan 

merek, dan keunikan merek.  
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2.3 Hipotesis Teoretis  

Sugiyono menjelaskan (2003, p. 93) bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap suatu rumusan masalah penelitian, di mana jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum diuji berdasarkan fakta empiris 

yang ada. Menurut Kriyantono (2006, p. 35) pernyataan yang menunjukkan dugaan 

terkait hubungan antara dua variable atau lebih, sering disebut sebagai hipotesis 

asosiasi. Sugiyono (2013, p. 94) menjelaskan bahwa hipotesis dibedakan lagi menjadi 

hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang digunakan untuk penelitian yang dilakukan 

kepada seluruh populasi dan hipotesis statistik, yaitu hipotesis yan digunakan untuk 

penelitian yang menggunakan sampel dari jumlah yang ada. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan hipotesis statistik, yaitu dengan membuat dugaan apakah data 

sampel dapat diberlakukan ke populasi. Jika berdasarkan hasil penelitian, terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang telah terbukti pada sampel dapat 

diberlakukan ke populasi.  

Kriyantono (2006, p. 35) menyatakan bahwa terdapat dua jenis hipotesis yang 

digunakan dalam hipotesis statistik, yaitu: 

Ho: menunjukkan tidak terdapat hubungan (=0) antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

Ha: menunjukkan adanya hubungan dari variabel independen dan variabel 

dependen (dapat terjadi lebih besar dari 0, atau lebih kecil dari nol). 
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 Berdasarkan penjelasan yang ada, maka hipotesis yang digunaan dalam penelitian 

ini adalah 

Ho: Tidak terdapat hubungan antara rebranding Tiket.com terhadap brand image. 

Ha: Terdapat hubungan antara rebranding Tiket.com terhadap brand image. 

2.4 Alur penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel 

independen, dan variabel Y sebagai variabel depeden. Variabel X dalam peneltian ini 

adalah kegiatan rebranding yang dilakukan oleh Tiket.com, sementara variable Y 

merupakan brand image. 

Tabel 2.2 Alur Pemikiran 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti.

Variabel X 

Rebranding 

 Laurent Muzellec, Manus 

Doogan, & Mary Lambkin 

(2003, p. 67) 

- Repositioning 

- Renaming 

- Redesign 

- relaunch 

 

Variabel Y 

Brand Image 

Kevin Lane Keller (2103, p. 78) 

- Favorability of Brand 

Associations 

- Strength of Product 

Associations 

- Uniqueness of Brand 

Associations 
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