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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan tentang nama dan logo suatu merek mungkin tidak akan 

pernah ada habisnya. Merek telah menjadi suatu simbol dari identitas dan status 

seperti aset finansial (Moor, 2007; Willmott, 2010). Merek yang digunakan 

haruslah unik daripada perusahaan lain karena merek merupakan aset yang paling 

berharga agar perusahaan dapat menampilkan nama, logo dan slogan dimana 

konsumen dapat mengenal, meningat dan memanggil nama merek tersebut 

(Alshebil, 2007). Salah satu upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan 

loyalitas pelanggan adalah dengan menciptakan suatu kesan yang baik dan 

mendalam pada suatu merek. Tapi tidak semua usaha dan kinerja perusahaan 

dalam menyampaikan kampanye merek akan berjalan baik karena mem-branding 

lebih dari sekedar memberikan nama pada produk (Kapferer, 1992). 

Rebranding telah menjadi isu yang hangat dan meningkat selama kurun 

waktu dua puluh tahun terakhir (Kaikati, 2003; Kumar, 2003). Pada tahun 2000, 

tercatat sebanyak 2976 perusahaan Amerika Serikat merubah nama 

perusahaannya dan lebih dari 75% diantaranya berasal dari kegiatan merger dan 

akuisisi (Enterprise IG, 2001). Rebranding adalah sebuah strategi yang diambil 

perusahaan untuk merubah citranya (Stuart dan Muzellec, 2004: 472). Perubahan 

citra tersebut bisa berupa perubahan makna, logo, nama, slogan, dan lain 

sebagainya dengan tujuan dan maksud tertentu (Muzellec dkk., 2003). Dalam 
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jurnalnya, Melewar (2012), Sonenshein (2010), Vallaster dan Lindgreen (2011) 

mengutarakan bahwa banyak perusahaan menggunakan rebranding sebagai cara 

untuk meningkatkan dan mempertahankan relevansi merek dan juga dengan cara 

tersebut suatu sistem operasional dalam perusahaan akan berjalan lebih efisien. 

Dalam rebranding, tujuan yang akan dicapai perusahaan adalah untuk 

meningkatkan, mendapatkan kembali, mentransfer dan menciptakan ekuitas 

terhadap merek perusahaan, bagaimanapun strategi rebranding tersebut (Muzellec 

dan Lambkin, 2006). 

Menurut penelitian yang dilakukan Keller (2003), Muzellec dan Lambkin 

(2006) mengatakan bahwa terdapat empat motivasi utama melakukan rebranding. 

Pertama adalah karena adanya perubahan struktur kepemilikan seperti pada kasus 

merger, konsolidasi, akuisisi dan adanya spin off yang dapat mengubah susunan 

manajemen didalam perusahaan tersebut. Kedua, perubahan strategi perusahaan 

contohnya refocus dan internasionalisasi karena berubahnya visi dan misi akibat 

adanya tuntutan strategi baru. Yang ketiga karena berubahnya posisi kompetitif 

perusahaan seperti masalah reputasi dan citra yang sudah tidak relevan lagi 

dengan perkembangan zaman, contohnya apabila perusahaan mendapat citra 

negatif. Keempat adalah perubahan lingkungan eksternal seperti obligasi dan 

krisis yang disebabkan karena iklim dan perekonomian pun dapat mengubah 

pemikiran perusahaan. 

Salah satu motivasi perusahaan melakukan rebranding adalah adanya 

perubahan kepemilikan merger dan akuisisi. Ketika mengambil alih, perusahaan 

pengambil alih tersebut mungkin akan mempunyai dampak terhadap ekuitas 
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mereknya dihadapan konsumen (Laforet, 2010). Berkaitan dengan perubahan 

struktur kepemilikan perusahaan akibat merger, konsolidasi dan akuisisi, terdapat 

4 jenis rebranding pada perubahan nama dan juga logonya (Daly dan Moloney, 

2004).  

Yang pertama adalah perubahan interim/dual rebranding. Contoh 

perusahaan yang melakukan strategi ini adalah Vodafone. Vodafone mengakuisisi 

Eircell, perusahaan telekomunikasi Irlandia pada 2001. Setelah mengakuisisi, 

Vodafone menggunakan interim branding Eircell-Vodafone, begitu pula pada 

logonya. Selang jangka waktu setahun, mereka mulai melepas namanya menjadi 

Vodafone saja (Daly dan Moloney, 2004). Kedua, prefix rebranding. Contoh 

prefix rebranding ada pada kasus Bank Mandiri. Pada kasus konsolidasi Bank 

Mandiri dibentuk dari empat bank pemerintah yang dilebur yaitu Bank Bumi 

Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesia, Juli 1999 sebagai bagian dari program restrukturisasi 

perbankan pemerintah Indonesia (bankmandiri.co.id, 2014). 

Ketiga adalah perubahan menyeluruh (total) atau substitution rebranding 

seperti yang dilakukan oleh Toni Jack’s, sebagian merupakan bekas merek 

McDonald’s (bisnis.news.viva.co.id, 2010) dan Makro yang menjadi Lotte Mart. 

Yang terakhir adalah brand amalgamation rebranding. Salah satu contohnya 

adalah merek Sony asal Jepang yang bergabung dengan Ericsson asal Swedia. 

Kedua perusahaan raksasa ini lantas menggabungkan bisnisnys dengan joint 

venture menjadi Sony Ericsson (sony.net, 2001) namun pada akhirnya kedua 

merek ini berpisah dan kembali ke merek semula maasing-masing 
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(tekno.kompas.com, 2012). Dalam brand amalgation, tidak selalu gabungan 

merek tersebut menjadi satu kesatuan. Ada kalanya fenomena dimana kedua 

merek yang bergabung tersebut tetap berdiri sendiri-sendiri, meskipun 

perusahaannya telah merger. Akan muncul sebuah sub-brand dibawah brand 

utama. 

Dunia sepakbola pun tidak ketinggalan melakukan rebranding. Contoh 

yang paling terbaru adalah bagaimana klub sepakbola Manchester City mengganti 

nama City of Manchester Stadium menjadi Etihad Stadium. Perubahan ini terjadi 

setelah adanya Manchester City sepakat untuk melakukan partnership selama 10 

tahun dengan Etihad Airways (dailymail.co.uk, 2011). Dailymail (2011) juga 

melansir bahwa sebelumnya Arsenal telah membangun stadion baru dengan nama 

sponsornya Emirates, setelah tercapai kesepakatan sponsorship senilai £100 juta 

selama 15 tahun dengan perusahaan penerbangan Emirates pada Oktober 2004. 

Fenomena rebranding akibat merger dan akuisisi diatas bila dilihat dari 

sudut pandang kepemilikan mengandung adanya informasi negara asal. Negara 

asal telah menjadi topik pemasaran internasional yang paling banyak dibicarakan 

sejak tahun 1960-an (Schooler, 1965). Sebagaimana yang diutarakan oleh Laforet 

(2010) bahwa ketika perusahaan memasuki pasar dunia dengan strategi ekspansi 

global, pengaruh adanya negara asal pada evaluasi produk dibenak konsumen 

tidak bisa dihindari. Dewasa ini dampak globalisasi dalam bisnis telah membawa 

ke suatu titik dimana konsumen sulit untuk menjelaskan asal produk dan merek 

mungkin mempunyai banyak asal negara sebagai akibat dari merger dan akuisisi 

(Laforet, 2010) sehingga bukan hal yang aneh bila sebagian besar aktivitas merger 
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dan akuisisi telah melibatkan bisnis kepemilikan merek (Kotler dan Pfoertsch, 

2006). Kotler dan Pfoertsch (2006) mengemukakan bahwa liberalisasi 

perdagangan menimbulkan konsolidasi pada banyak sektor industri. Hal ini 

memungkinkan bisnis tingkat tinggi masuk ke dalam pasar yang baru yang lebih 

berkembang.  

Di sisi lain pula Al-Sulaiti dan Baker (1998); Baker dan Ballington (2002) 

berpendapat sama dengan menyatakan dalam internasionalisasi, perusahaan 

mengakui negara asal sebagai sumber daya untuk meningkatkan daya saing. 

Sehingga topik negara asal telah menjadi studi penting dalam pemasaran 

(Guercini dan Ranfagni, 2013). Di dalam negara asal terdapat fenomena interaksi 

seperti etnosentrisme konsumen (Hooley dkk., 1988), keahlian negara (Hong dan 

Wyer, 1989) dan reputasi negara (Manrai dkk., 1997). Fenomena tersebut dapat 

ditemui ketika sebuah merek terkenal yang diambil alih oleh perusahaan lain yang 

berbeda negara atau perusahaan lokal yang mengambil alih perusahaan 

multinasional, setelah adanya pengambilalihan, perusahaan merubah (rebranding) 

mereknya. 

Tidak sedikit perusahaan lokal telah diakuisisi oleh perusahaan asing. 

Sebut saja produk kecap ABC yang telah dikuasai Heinz dan perusahaan air 

minum dalam kemasan Aqua yang telah diakuisisi Danone (finance.detik.com, 

2013). Fenomena substitution rebranding dimana perusahaan lokal diambil alih 

oleh perusahaan asing di Indonesia menimpa Lotte Mart Wholesale. Dalam kasus 

Lotte Mart Wholeshale, dulunya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan 

ini bernama Makro (lottemart.co.id, 2014). Menurut berita yang dirilis di laman 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH REBRANDING DAN NEGARA ASAL 
TERHADAP KREDIBILITAS ATAS MEREK

REZA TRI PRAMUDITA



6 

 

finance.detik.com (2010), perubahan terjadi setelah Makro menjual 100 persen 

sahamnya seharga US$ 860 juta atau satu triliun Won kepada Lotte Mart yang 

berpusat di Korea di medio tahun 2010. Kepemilikan Makro di Indonesia diambil 

alih oleh PT Lotte Shopping Indonesia. Lotte kemudian langsung memiliki 19 

gerai hipermarket pada November 2008 dan menggantinya menjadi Lotte Mart 

(Majalah Detik, 2014). Lotte berhati-hati dalam urusan Makro ini. Mereka tidak 

mengubah sistem belanja di pusat perkulakan ini, termasuk tetap menjalankan 

sistem keanggotaan. Konsumen pun tetap berbelanja dengan pola yang sama 

seperti saat masih di Makro. Saat ini Lotte Mart memiliki 37 gerai, yang terdiri 

atas 24 gerai perkulakan dan 13 gerai hypermarket (Majalah Detik, 2014). 

 

Gambar 1.1 
Contoh substitution rebranding dari perusahaan asing yang mengakuisisi 

perusahaan lokal 
 

Kemudian salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan fenomena 

interim/dual rebranding dalam konteks negara asal mengakuisisi perusahaan 

asing baru-baru ini adalah CT Corp yang mengakuisisi mayoritas saham Carrefour 

senilai US$ 300-400 juta atau sekitar Rp 3 triliun yang berasal dari modal dan 

pinjaman (swa.co.id, 2010). ”Akuisisi ini merupakan momentum yang patut 

disyukuri. Peristiwa ini menjadi kebanggaan nasional karena sebuah perusahaan 
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nasional mengakuisisi perusahaan multinasional” ujar Chairul Tanjung 

(indonesiabrandforum.com, 2012). Dalam berita yang dirilis di laman 

bisnis.liputan6.com (2013), Carrefour adalah perusahaan ritel terbesar ketiga di 

dunia yang berpusat di Perancis dengan pendapatan sebesar US$ 105 miliar atau 

Rp 1.271,1 triliun. Rebranding ini terjadi pada logo dan nama brand. Rebranding 

harus dilakukan karena saham kepemilikan Carrefour Indonesia telah dimiliki 

100% oleh CT Corp dibawah bendera PT. Trans Retail Indonesia, kemudian PT. 

Trans Retail Indonesia diberi waktu hingga lima tahun untuk mempertahankan 

merek Carrefour di Indonesia.  

Kegiatan rebranding setelah adanya akuisisi bukanlah hal yang baru bagi 

CT Corp. Sebelumnya mereka pernah melakukannya pada saat mengakuisisi TV 7 

dari Kompas Group pada tahun 2006 kemudian merubah nama dan logo menjadi 

Trans 7 (transmedia-iml.com, 2014). CT Corp merencanakan interim/dual 

rebranding. Pertama, mereka akan merubah separuh nama (parsial) menjadi Trans 

Mart Carrefour dengan logo Carrefour yang lama, kemudian nama Carrefour akan 

dirubah sepenuhnya (total) hingga tinggal nama Trans Mart dan penerapan logo 

baru. Interim/dual rebranding digunakan Trans Corp karena mereka memiliki 

lisensi Carrefour untuk 5 tahun kedepan. "Seluruhnya secara bertahap akan diubah 

menjadi Transmart Carrefour. Namun tidak dalam waktu dekat. Kami jadikan 

Transmart Carrefour disini sebagai contoh," ujar Shafei Shamsuddin, Presiden 

Direktur PT. Trans Retail Indonesia seperti yang dilansir di laman 

industri.kontan.co.id (2014). Tujuannya agar konsumen tidak buru-buru lari ke 

hypermarket kompetitor karena mengira Carrefour tidak ada dan agar konsumen 
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terbiasa dengan merek Transmart (Majalah Detik, 2014). Seperti yang 

disampaikan oleh pelanggan Carrefour, Novi Angelina: “Kalau ganti nama, yang 

penting harus ada publikasi kepada masyarakat” (Majalah Detik, 2014). Selain 

Trans Corp, perusahaan Indonesia lain yang mengakuisisi perusahaan asing 

adalah Semen Indonesia dengan mengambil alih Thang Long Cement Vietnam 

(swa.co.id, 2014). 

 

Gambar 1.2 
Perubahan interim/dual rebranding Carrefour menjadi Transmart Carrefour 

 
Biaya untuk melakukan strategi dan implementasi rebranding mengikuti 

bagaimana efek yang akan muncul pada stakeholder yang berbeda, pada karyawan 

internal yang tidak menginginkan perubahan, shareholder dan yang paling 

penting adalah pada konsumen (Alshebil, 2007). Penciptaan identitas perusahaan 

yang kuat sangat penting bagi perusahaan untuk mendorong sikap positif untuk 

pasar yang berbeda (Van Riel dan Balmer, 1997), dan memberikan keuntungan 

kompetitif (Simões dkk., 2005; Melewar dkk., 2006). Nama dan logo adalah 

komponen identitas utama perusahaan dan unsur yang paling meresap dalam 

perusahaan dan komunikasi merek, dimana mereka memainkan peran penting 

dalam komunikasi karakteristik organisasi (Henderson dan Cote, 1998; Van Riel 

dan Van den Ban, 2001; Melewar dan Jenkins, 2002). 

Dalam sebuah informasi yang terkandung dalam merek, perusahaan 

mampu memanfaatkan teori integrasi informasi (information integration theory). 
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Teori integrasi informasi adalah cara berkomunikasi dengan mengumpukan dan 

mengatur informasi tentang seseorang, benda, keadaan maupun ide untuk 

membentuk sikap (Morrisan, 2013). Dengan demikian, walaupun suatu informasi 

memiliki tingkat valensi yang tinggi, apabila tidak didukung oleh bobot penilaian 

yang tinggi pula, akan menghasilkan efek yang kecil pada sikap seseorang 

(Littlejohn, 1996). Berdasarkan teori integrasi informasi, ketika sebuah informasi 

– informasi dalam hal ini merek – memiliki aspek keahlian dan kepercayaan 

(kredibilitas) tinggi diharapkan mempengaruhi sikap positif, begitupula 

sebaliknya. 

Menurut teori signaling, kredibilitas merek juga dapat digunakan sebagai 

sinyal pasar. Erdem dan Swait (2004) mengamini bahwa kredibilitas adalah 

atribut yang paling penting dari sebuah merek dan menunjukkan sinyal 

positioning produk. Perspektif sinyal berfokus pada proses dimana kredibilitas 

dibuat. Hal tersebut menggambarkan faktor-faktor yang menentukan proses ini 

dan membuat merek (nama merek) yang lebih efektif sebagai sinyal dari posisi 

produk pada elemen bauran seperti iklan, harga, atau garansi (Erdem dan Swait, 

2004). Sebagai contoh, kredibilitas tinggi dapat mengakibatkan konsumen lebih 

tinggi evaluasi kualitas (Wernerfelt, 1988). Artinya, konsumen dapat 

mengevaluasi merek kredibel sebagai merek berkualitas tinggi (Baek dan King, 

2011). Kerangka tersebut menegaskan bahwa strategi pemasaran secara umum 

seperti manajemen merek dan preferensi merek konsumen dipengaruhi oleh aspek 

informasi pasar. Di dalam pasar dengan informasi yang asimetris, informasi yang 

disampaikan oleh merek tidak akan menciptakan nilai apapun kecuali jika merek 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH REBRANDING DAN NEGARA ASAL 
TERHADAP KREDIBILITAS ATAS MEREK

REZA TRI PRAMUDITA



10 

 

tersebut kredibel. Maka, kredibilitas merek adalah elemen kunci dalam perspektif 

signaling pada pembentukan ekuitas merek dan manajemen (Erdem dan Swait, 

2004). 

Fenomena-fenomena rebranding yang banyak diimplementasikan oleh 

perusahaan retail di Indonesia salah satunya merupakan dampak dari besarnya 

pasar masyarakat kelas menengah di Indoensia. Dalam Majalah SWA (2015) 

disebutkan bahwa terdapat sekitar 74 juta penduduk Indonesia yang termasuk 

dalam golongan kelas menengah dan jumlah ini diperkirakan akan terus 

meningkat hingga 141 juta penduduk pada 2020. Pesatnya pertumbuhan kelas 

menengah tersebut menjadi pasar yang sangat besar dan potensial bagi perusahaan 

khususnya retail untuk menggarap segmen ini, dimana masyarakat kelas 

menengah sering membelanjakan uangnya dalam bentuk konsumsi. Akhir tahun 

2007 bisnis ritel yang didominasi peritel modern dapat menyumbang penjualan 45 

persen atau Rp 60 triliun dari total sales nasional yang mencapai Rp 130 triliun, 

sementara ritel-ritel modern di Jatim memberikan kontribusi 13,5 persen (hore-

indonesia.com, 2007). Tak heran sektor ritel modern bertumbuh sangat pesat di 

Indonesia. Pada tahun 2010 saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

pertumbuhan bisnis ritel meningkat positif mencapai 6,1% dengan pertumbuhan 

hypermarket mencapai 70% pada medio 2004-2007 (SWA, 2009). Tiga diantara 

lima peritel dalam kelompok hypermarket menguasai 88,5% pangsa omset 

hypermarket di Indonesia dengan Carrefour menguasai pangsa hampir 50%, 

Hypermart (Matahari Putra Prima) dengan pangsa 22,1%, dan Giant (Hero Grup) 

dengan 18,5% (Pandin, 2009). 
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Dari data diatas terlihat gambaran pasar di Indonesia yang sangat 

menggiurkan. Tak heran banyak perusahaan dalam dan luar negeri melakukan 

merger dan akuisisi pada sektor ritel modern kemudian melakukan strategi 

rebranding pada merek, seperti halnya yang terjadi pada proses rebranding 

Carrefour menjadi Trans Mart dan Makro menjadi Lotte Mart. Oleh karena itu 

peneliti ingin melihat apakah proses rebranding, khususnya interim/dual 

rebranding dan substitution rebranding, dari perusahaan berbeda negara – efek 

dari negara asal – akibat dari merger, konsolidasi dan akuisisi akan berpengaruh 

terhadap kredibilitas terhadap merek. Apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kredibilitas merek dan citra mereka ketika diambil alih oleh negara lain, sehingga 

citra merek dihadapan konsumen dapat tetap terjaga ataukah perusahaan lokal 

yang melakukan akuisisi dan merger lantas akan meningkatkan kredibilitas dan 

sikap merek dimata konsumen. Sehingga, fokus penelitian ini diarahkan pada 

pengaruh rebranding dan negara asal terhadap kredibilitas atas merek. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu: 

1. Apakah salah satu jenis rebranding yang diambil oleh perusahaan 

dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kredibilitas atas merek 

setelah rebranding? 
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2. Apakah negara asal perusahaan yang melakukan rebranding dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap kredibilitas atas merek setelah 

rebranding? 

3. Apakah terdapat interaksi antara rebranding dengan negara asal 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kredibilitas atas 

merek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis rebranding yang diambil oleh 

perusahaan terhadap kredibilitas atas merek setelah rebranding. 

2. Untuk mengetahui pengaruh negara asal dari perusahaan yang 

melakukan rebranding terhadap kredibilitas atas merek setelah 

rebranding. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara rebranding dengan negara asal 

perusahaan terhadap kredibilitas atas merek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, maka manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada pihak manajemen khususnya manajer 

pemasaran berkaitan dengan keefektifan pilihan strategi rebranding dilihat 
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dari perspektif pelanggan agar dapat mengarahkan kepada keputusan 

pemasaran yang terbaik. 

2. Memberikan informasi kepada pihak produsen dan pemasar berkaitan 

dengan pengaruh negara asal perusahaan ketika akan melakukan 

rebranding berkaitan dengan perspektif pelanggan. 

3. Memberikan sumbangan pengetahuan akan manajemen khususnya 

manajemen pemasaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan rebranding. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Di bagian ini akan dijelaskan bahwa skripsi ini tersusun atas lima bab 

sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

 Bab ini menceritakan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari 

ditulisnya topik penelitian ini, rumusan masalah merupakan hal yang 

dipertanyakan atas munculnya permasalahan tersebut, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian yang menjelaskan manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan sistematika skripsi yaitu kerangka penulisan penelitian. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai dasar 

penelitian ini, penelitian sebelumnya, hipotesis serta model penelitian yang 

digunakan. 

BAB III : Metode Penelitian 
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 Bab ini berbicara mengenai pendekatan penelitian, jenis, sumber dan 

prosedur pengumpulan data, dan yang terakhir akan menjelaskan bagaimana 

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.   

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan mengemukakan hasil analisis dan pembahasan, 

gambaran umum obyek penelitian serta analisis dan interpretasi data. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan hasil penelitian dan saran 

untuk penelitian berikutnya.  
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