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Pemahaman Keputusan Pemberian Merek pada Tiga Generasi UMKM Boki Murni 

Tabanan-Bali 

 

ABSTRACT 

Micro Small Medium Enterprises MSMEs still consider that the brand does not significantly 

affect the development of its business and is no more important than the sales, unlike Boki 

Murni MSMEs which has been run by three generations of Pande Besi (Blacksmith). The first 

generation of this MSMEs started its business without the use of the brand, until the next 

generation decided to do a brand name decision making. This research used descriptive 

qualitative approach with phenomenology method which aims is to describe different 

understanding that is owned by each of every generation of Boki Munri MSMEs in the brand 

name decision making of the product that is produced.  Based on the results and analysis of 

research conducted in this study, it can be concluded that the three generations of UMKM Boki 

Murni successfully combined internal aspects that include factors such as educational 

background (the three generations), the size of the company and corporate culture, as well as 

external aspects that include factors the purchasing power of the people and the national 

culture in order to improve their competitiveness in order to survive in the competition in this 

global era, namely by making brand decision making. These three generations have an 

understanding of brand name decision making that differ from generation to generation, this 

is due to differences in backgrounds. The first generation understands the brand of legal 

instrument, The second generation understands the brand as a Logo, Legal Instrument, Identity 

System, then the third generation understands the brand as a Logo, Identity System, Images in 

Consumer's mind. 

 

Keywords: Understanding through generations, Brand, Family Business, MSMEs 

Competitivenes.  

 

Pendahuluan 

Merek masih menjadi permasalahan yang dianggap sebelah mata oleh para pelaku 

UMKM. Kebanyakan dari para pelaku UMKM mengganggap merek tidak lebih penting 

daripada penjualan mereka, merek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan 



 

 

usahanya, pendaftaran merek membutuhkan biaya yang besar serta prosesnya sangat sulit. Dari 

data yang didapatkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 

hingga Juni 2016, terdapat 265.558 UMKM formal dan informal yang tersebar diseluruh 

wilayah di Provinsi Bali, dengan rincian jumlah UMKM formal tercatat sebanyak 61.648 

UMKM dan UMKM informal sebanyak 203.910 UMKM (Bali Bisnis, 2016).  

UMKM di Bali didominasi oleh industri kerajinan, kuliner atau makanan dan busana 

(Berita Bali, 2016). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat enam kerajinan 

yang mengangkat kearifan lokal di Provinsi Bali yang berpotensi besar untuk dikembangkan. 

Salah satunya adalah kerajinan Pande Besi yang dapat menghasilkan mulai dari peralatan 

sehari-hari, peralatan upacara keagamanan hingga sebuah souvenir (Industri Bisnis, 2013).  

Profesi Memande (keahlian mengolah logam) yang dilakukan oleh Warga Pande masih 

eksis hingga saat ini sebab dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dan pengaruh kerajaan di 

masa lalu. Kegiatan usaha yang dilakukan warga Pande secara turun temurun mempekerjakan 

keluarga, tetangga dan penduduk sekitar tempat usaha. Tabanan merupakan kabupaten di Bali 

dimana sebagian besar warganya merupakan warga Pande. Pande Besi disamping merupakan 

pekerjaan atau profesi namun juga merupakan sebuah “keyakinan” yang telah diwarisi secara 

turun temurun, sehingga wajib untuk dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap 

leluhur (Elinkbalinews, 2016). 

Tabanan memiliki sentra UMKM Pande Besi yang terdiri dari kurang lebih 124 KK 

yang terletak di Banjar Batu Sanggihan. Menurut Ni Komang Ayu Astiti (2013) (dalam Industri 

Bisnis, 2013), permasalahan utama yang menghambat perkembangan Pande Besi di Bali ialah 

masih kurangnya kompetensi para perajin di sana. Selain itu, masih banyak juga pengerajin 

lokal yang masih belum optimal dalam memasarkan produk kerajinannya sebab minimnya 

pengetahuan dan pemahaman mengenai merek terhadap produk-produk yang dimiliki. 



 

 

Dimulai dengan peningkatan kualitas SDM sebagai pelaku dari UMKM, maka 

selanjutnya SDM tersebut dapat diarahkan untuk menyadari pentingnya sebuah merek untuk 

keberlangsungan dari usahanya. Pemberian merek oleh UMKM untuk produknya dilakukan 

dengan tujuan untuk melindungi usahanya serta mengenalkan dan memperluas pangsa pasar 

produk UMKM, namun masih banyak UMKM yang belum mengaplikasikannya. Banyak 

alasan yang melatarbelakangi hal tersebut seperti minimnya kesadaran mengenai merek yang 

disebabkan oleh para Pande Besi sudah merasa puas dengan pangsa pasarnya yang sudah 

dimiliki serta pelaku UMKM tersebut hanya mengandalkan distributor untuk menjualkan 

produknya dan pelanggan tetap. Alasan lainnya adalah usaha mereka masih bersifat 

konvensional sehingga kurang pengetahuan tentang manajemen branding (Rahmi, 2015). 

UMKM “Boki Murni” merupakan UMKM di kabupaten Tabanan yang telah dijalankan 

oleh tiga generasi Pande Besi. Ketiga generasi Pande Besi tersebut memiliki berbagai macam 

latar belakang yang berbeda antara satu generasi dengan generasi lainnya. Generasi pertama 

pada UMKM ini memulai usahanya dengan meneruskan keturunan soroh Pande Besi yang 

dimiliki serta menjalankan usahanya tanpa menggunakan merek. Kemudian dalam proses 

perjalanan usahanya, generasi selanjutnya dari UMKM ini memutuskan untuk memperkuat 

usahanya serta mengembangankan pemasarannya melalui keputusan pemberian merek yang 

diberikan pada produk yang ditawarkan untuk membantu meningkatkan daya saingnya 

ditengah persaingan yang ada.  

Penelitian ini menawarkan sesuatu yang menarik dan berbeda, sebab dalam penelitian 

ini akan fokus untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman keputusan pemberian merek 

yang dimiliki oleh tiga generasi dari UMKM Boki Murni, dimana UMKM tersebut memulai 

usahanya dengan tidak menggunakan merek hingga pada akhirnya mengambilan keputusan 

untuk memberikan merek kepada produk yang dihasilkan. 

 



 

 

Tinajuan Pustaka 

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Definisi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dipahami melalui 

kriteria pelaksanaan Usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam suatu undang-

undang payung hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa pengertian dan kriteria Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah:  

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang-perorangan atau badan usaha milik 

perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah). 

2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) 

3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 



 

 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 

Banyaknya jumlah UMKM yang bermunculan di tengah arus globalisasi 

mengakibatkan tingginya persaingan yang terjadi sehingga UMKM harus mampu mengadapi 

segala macam tantangan, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan 

sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan 

untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-

produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat 

UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia 

(Sudaryanto, 2014). 

Beberapa literatur studi menyatakan bahwa kemampuan UMKM bersaing di era global 

tergantung pada beberapa variabel karakteristik. Nicolescu (2009) membagi variabel tersebut 

menjadi variabel internal dan eksternal. Variabel internal memasukkan faktor seperti latar 

belakang pendidikan (pemilik dan pekerja), besaran perusahaan, stakeholder personality dan 

budaya perusahaan. Sementara itu, faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja adalah 

budaya nasional, sistem ekonomi suatu negara, integrasi ekonomi regional, dan daya beli 

masyarakat.  

Kemampuan diversifikasi usaha dengan didukung aset yang lebih besar membuat 

UMKM tingkat menengah mempunyai fleksibilitas dalam mengantisipasi fluktuasi 



 

 

permintaan. Sementara itu, usaha kecil cenderung hanya mempunyai satu unit usaha sehingga 

penurunan permintaaan dapat menyebabkan penghentian aktivitas operasional UMKM 

tersebut. Oleh karena itu, secara umum UMKM mempunyai tingkat survivability yang lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih besar.  

Definisi Merek Melalui Perspektif Produsen dan Konsumen  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maurya (2012), terdapat penjelasan mengenai 

pengertian dari merek yang didapatkannya dari beberapa definisi yang disebutkan oleh banyak 

ahli. Penelitiannya tersebut mengadopsi kerangka pemikiran dari de Chernatony and Riley 

(1998) untuk mengkatagorikan definisi-definisi tersebut kedalam 12 tema, yang kemudian 

akan masukkan kedalam dua perspektif yang lebih luas berdasarkan perspektif yang lebih 

dominan, yaitu perspektif dari perusahaan dan perspektif konsumen. Namun, dalam perjalanan 

analisisnya, beberapa dari tema tersebut masuk dalam kedua perspektif. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Maurya (2012), maka produsen melihat merek sebagai logo, legal 

instrument, brand as a company, Identity System, Images in Consumer’s mind, Brand as a 

company, Value system, Personality, Relationship, Added value dan Evolving entity.  

Menurut de Chernatony and Riley (1998) (dalam Maurya 2012), produsen dapat 

melihat sebuah merek sebagai (1) Brand as a logo. Definisi merek sebagai sebuah logo 

memiliki orientasi dari sebuah produk dan produsen (Crainer, 1995 dan Arnold, 1992). 

Menurut Crainer (1985) (dalam Maurya 2012) disebutkan bahwa (2) Brand as a legal 

instrument yang berarti merek merupakan pernyataan kepemilikan yang sah.  

Dalam hal ini, van Reil dan Balmer (1997) (dalam Maurya, 2012) mengatakan (3) 

Brand as a company, yang berarti bahwa identitas perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting sebab identitaslah yang memberikan keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi. 

Dengan “meminjam” kekuatan yang terakumulasi dalam sebuah nama perusahaan, lini produk 



 

 

menjadi perpanjangan dari identitas perusahaan. Definisi merek sebagai sebuah perusahaan 

menggunakan perspektif dari sebuah produsen.  

Kapferer (1992) (dalam Maurya, 2012) telah menekankan merek sebagai struktur 

identitas, (6) Brand as an Identity system, dengan enam aspek terpadu yaitu budaya, 

kepribadian, proyeksi diri, fisik, refleksi, dan hubungan. Dimana segi fisik mewakili fitur 

produk, simbol & atribut; kepribadian mewakili karakter & sikap; hubungan mewakili 

kepercayaan dan asosiasi; budaya mewakili seperangkat nilai; Refleksi mewakili pandangan 

pelanggan terhadap brand dan proyeksi diri mewakili cermin internal pelanggan sebagai 

pengguna merek. 

Selanjutnya, Martineau (1959) (dalam Maurya, 2012) mendeskripsikan merek sebagai 

gambaran atau citra dalam pikiran konsumen mengenai atribut secara fungsional maupun 

psikologis, (7) Brand as an image in consumer's mind.  

Sheth et al. (1991) (dalam Maurya, 2012) mendefinisikan merek sebagai sistem nilai 

dan keputusan pilihan merek dipengaruhi oleh lima nilai konsumsi, (8) Brand as value system, 

yaitu: Nilai fungsional, tingkat utilitas produk (atau layanan) dibandingkan dengan 

alternatifnya; Nilai sosial, dapat digambarkan sebagai kemauan untuk menyenangkan orang 

lain, dan penerimaan sosial; Nilai emosional diungkapkan sebagai pilihan yang dibuat 

berdasarkan perasaan dan estetika; Nilai epistemik dapat digunakan untuk menggambarkan 

pengadopsi awal dalam arti bahwa hal itu terkait dengan perilaku pencarian baru atau 

pengetahuan (seseorang mengganti ponsel biasa untuk mencoba ponsel pintar baru) dan Nilai 

bersyarat mengacu pada sekumpulan keadaan yang bergantung pada situasi tertentu.  

Selanjutnya Zinkhan et al.,(1996) (dalam Maurya, 2012) mengatakan  (9) Brand as a 

personality. Saat memilih di antara merek yang bersaing, konsumen menilai kesesuaian antara 

kepribadian (persepsi) merek dan kepribadian yang ingin mereka proyeksikan Menurut 



 

 

Plummer (1985) (dalam Maurya, 2012), kepribadian merek merupakan hasil komunikasi 

perusahaan, sementara citra adalah cara konsumen memandang kepribadian merek.  

Tema selanjutnya adalah (10) Brand as relationship. Merek adalah ekspresi hubungan 

antara konsumen dan produk. Merek yang sukses dapat dicirikan melalui hubungan yang kuat 

antara pelanggan dan perusahaan (Mckenna, 1991) (dalam Maurya, 2012).  

Levitt (1962); de Chernatony dan McDonald (1992); Wolfe (1993) dan Doyle (1994) 

(dalam Maurya, 2012) mendefinisikan merek sebagai nilai tambah, (11) Brand as added value. 

Nilai tambah dapat didefinisikan sebagai manfaat nonfungsional melebihi karakteristik 

fungsional produk (Jones, 1986; King, 1973) (dalam Maurya, 2012).  

Tema terakhir adalah (12) Brand as an evolving entity. Menurut Good year (1996) 

(dalam Maurya, 2012) merek berevolusi dari "komoditas tak bermerek", menjadi referensi 

dimana nama digunakan untuk identifikasi, mirip dengan definisi AMA. Merek kemudian 

berkembang menjadi "kepribadian", menawarkan daya tarik emosional selain manfaat produk. 

Pengambilan Keputusan UMKM dalam Pemberian Merek 

UMKM sebagai sebuah bentuk dari organisasi pastinya dihadapkan masalah-masalah 

yang membutuhkan solusi, maka tidak heran jika di dalam kajian komunikasi organisasi bidang 

yang paling penting adalah pengambilan keputusan. Salah satu masalah yang harus dihadapi 

oleh UMKM adalah persaingan yang sangat ketat yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah 

UMKM di Indonesia tiap tahunnya, sehingga yang dapat dilakukan oleh UMKM adalah 

meningkatkan pemahaman akan pentingnya sebuah merek untuk produknya dan 

mengaplikasikannya agar memiliki daya saing yang kuat. 

Kebanyakan, UMKM lebih memfokuskan pada aspek penjualan produknya sebab 

anggapannya dengan penjualan yang baik, mereka dapat tetap bisa dapat bertahan (Rahab, 

2009). Pada UMKM, pengelolaan merek belum atau sedikit mendapatkan perhatian dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya. Meskipun pemilik atau direktur yang merupakan ujung 



 

 

tombak aktivitas UMKM, mereka jarang melakukan pengelolaan merek pada produknya dan 

tidak menyadari bahwa pengelolaan merek merupakan sebuah konsep penting dalam 

kesuksesan usahanya. 

Keputusan pemberian merek merupakan langkah penting yang dilakukan UMKM serta 

memerlukan banyak pertimbangan, sebab membangun sebuah produk yang bermerek 

merupakan sebuah investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan tantangan 

bagi pemasar untuk mengambil keputusan dalam memberikan merek.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) berikut ini adalah cara-cara yang harus 

dilakukan untuk membangun merek yang kuat, yaitu Brand Positioning, Brand Name 

Selection, Brand Sponsorship dan Brand Development. (1) Brand Positioning, positioning 

adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus 

dalam pikiran sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek alam fikiran konsumen untuk 

memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Merek dapat di positioning-kan dengan 

berbagai cara, misalnya dengan menempatkan posisisnya secara spesifik dibenak pelanggan. 

Menjadi nomor satu dibenak pelanggan bukan berarti menjadi nomor satu untuk semua aspek. 

Keberhasilan positioning adalah tidak sekedar menemukan kata kunci atau ekspresi dari core 

benefit suatu merek, tetapi lebih jauh lagi yaitu menjembatani keinginan dan harapan 

pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan (Kotler, 2008). 

Cara lain yang dapat dilakukan adalah (2) Brand Name Selection. Nama yang baik bisa 

sangat menambah keberhasilan produk. Namun, menemukan nama merek yang paling baik 

adalah tugas yang sulit. Pencarian nama merek dimulai dengan tinjauan seksama terhadap 

produk dan manfaatnya, pasar sasaran, dan strategi pemasaran yang diajukan. Setelah itu, 

penamaan merek menjadi bagian ilmu dan seni, serta ukuran insting (Kotler, 2008). 

Terdapat beberapa kualitas yang diinginkan untuk nama merek. Yang pertama, nama 

merek harus menunjukkan sesuatu tentang manfaat dan kualitas produk. Kedua, nama merek 



 

 

harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Ketiga, nama merek harus berbeda. Keempat, 

nama merek harus dapat diperluas. Kelima, nama merek harus dapat diterjemahkan dengan 

mudah ke dalam bahasa asing. Keenam, nama merek harus bisa mendapatkan registrasi dan 

perlindungan hukum. Nama merek tidak dapat didaftarkan jika nama merek itu melanggar 

nama merek yang sudah ada. Setelah dipilih, nama merek harus dilindungi hukum (Kotler, 

2008). 

Dalam perkembangan usahanya, cara selanjutnya yang dapat dilakukan untuk 

menguatkan mereknya adalah memutuskan (3) Brand Sponsorship, produsen mempunyai 

empat pilihan sponsor. Produk bisa diluncurkan sebagai merek produsen (atau merek nasional) 

atau produsen bisa menjual kepada penjual perantara yang memberikan merek pribadi kepada 

produk (disebut merek toko atau merek distributor). Walaupun sebagian besar produsen 

menciptakan nama merek mereka sendiri, produsen lain memasarkan merek berlisensi. 

Terakhir, dua perusahaan dapat menggabungkan kekuatan dan melakukan co-branding (merek 

bersama) suatu produk (Kotler, 2008). 

Cara terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan (4) Pengembangan merek. Perusahaan 

mempunyai empat pilihan ketika mengembangkan produk. Yang pertama, dengan melakukan 

perluasan lini yaitu memperluas nama merek yang sudah ada menjadi bentuk, warna, ukuran, 

bahan, atau rasa baru dari kategori produk yang ada. Kedua, dengan melakukan perluasan 

merek yaitu memperluas nama merek yang sudah ada menjadi kategori baru.  

Ketiga, dengan melakukan multimerek perusahaan sering memperkenalkan merek 

tambahan dalam kategori produk yang sama. Kadang-kadang perusahaan mencoba feature lain 

dan daya tarik yag berbeda (Kotler, 2000:414-416). Terakhir, perusahaan harus mengurangi 

jumlah merek yang dijual dalam kategori tertentu dan menetapkan prosedur penyaringan yang 

lebih ketat untuk merek-merek baru (Kotler, 2008). 

 



 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

tipe deskriptif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

fenomenologi. Fokus penelitian bertujuan untuk mengarahkan studi yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini, fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pemahaman keputusan 

pemberian merek yang dimiliki oleh tiga generasi UMKM Boki Murni Tabanan-Bali. Terdapat 

dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang didapatkan 

melalui wawancara semistruktur (semi – structured interview) dan observasi non partisipan. 

Serta data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi dan riset kepustakaan 

Teknik Analisis Data 

Tahapan analisis data pada penelitian ini berdasarkan tahapan dari Colaizzi (1978 

dalam Streubert & Carpenter, 2003) adalah sebagai berikut; tahapan pertama diawali dengan 

mendeskripsikan fenomena yang diteliti agar pembaca memahami maksud dan tujuan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

Tahapan kedua yaitu mengumpulkan deskripsi fenomena melalui pendapat informan 

yang diperoleh dengan melakukan wawancara semi-terstruktur dan kemudian menuliskannnya 

dalam bentuk verbatim (hasil wawancara) untuk dapat mendeskripsikan pengalaman 

komunikasi ketiga generasi Pande Besi dalam UMKM Boki Murni dalam pengambilan 

keputusan pemberian merek. 

Pada tahapan ketiga, seluruh transkrip hasil wawancara (verbatim), catatan observasi 

dan dokumen pribadi peneliti dalam penelitian ini dibaca seutuhnya oleh peneliti agar 

memperoleh pengertian global atau keseluruhan mengenai hasil wawancara dengan para 

informan.  

Tahapan keempat yaitu membaca kembali transkrip hasil wawancara (verbatim) dan 

mengutip pernyataan yang bermakna sebagai kata kunci dengan memberikan penanda. Peneliti 



 

 

juga membaca berulang-ulang transkrip wawancara agar peneliti lebih familiar dengan kata-

kata dari informan, sehingga pengertian holistic akan pengalaman pribadi yang unik dari 

informan dengan keseluruhan eksistensinya dapat dikembangkan.  

Selanjutnya, pada tahapan kelima, peneliti menguraikan arti yang ada dalam pernyataan 

yang signifikan atau kata kunci dan mencoba menemukan makna dari kata kunci untuk 

membentuk tema level 1. Tahapan ini merupakan tahapan yang kritis, sebab peneliti harus 

membuat sejumlah penilaian/keputusan substansial, namun harus dengan sadar mengurung 

prakonsepsinya agar terhindar dari penilaian subjektif.  

Tahapan keenam adalah mengorganisir kumpulan makna yang terumuskan ke dalam 

kelompok tema. Hal yang paling sederhana adalah setiap satu kalimat mengadung satu-satuan 

makna. Namun, satuan makna dapat termanifestasi dalam beberapa kalimat, paragraf atau 

halaman transkrip. Dalam tahap ini peneliti membaca seluruh tema level 1 yang ada, 

membandingkan dan mencari persamaan diantara tema level 1 tersebut dan akhirnya 

mengelompokkan tema level 1 yang serupa ke dalam tema level 2.  

Selanjutnya beberapa tema level 2 yang memiliki kesamaan arti digabung menjadi 

sebuah klaster tema. Klaster tema adalah satu pernyataan yang cukup spesifik untuk 

mendeskripsikan satuan-satuan makna yang dikandungnya, namun cukup luas sehingga tidak 

perlu ada satu tema untuk satu makna. Dalam hal ini, peneliti harus berhati-hati agar jangan 

sampai membuat tema umum jika memang terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan 

diantara tema-tema yang hendak dikluster menjadi tema umum. Hal-hal yang untuk atau 

minoritas, justru tidak kalah penting untuk ditunjukkan berkenaan dengan fenomena yang 

diteliti.  

Tahap ketujuh adalah menuliskan deskripsi yang lengkap, dimana peneliti merangkai 

tema yang ditemukan selama proses analisis data dan menuliskannya menjadi sebuah deskripsi 



 

 

yang terkait pengalaman komunikasi ketiga generasi Pande Besi dalam UMKM Boki Murni 

dalam pengambilan keputusan pemberian merek. 

Tahap kedelapan adalah menemui partisipan untuk melakukan validasi. Validasi 

dilakukan untuk memastikan deskripsi yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan 

pengalaman responden. Perubahan atau modifikasi dilakukan apabila diperlukan. Validasi 

penting untuk mengembangkan “kesepakatan intersubyektif” (Miles & Hubermas, 1994).  

Pada tahap kesembilan, peneliti menggabungkan data hasil validasi ke dalam deskripsi 

hasil analisis. Peneliti menganalisis kembali data yang telah diperoleh selama melakukan 

validasi kepada partisipan, untuk ditambahkan kedalam deskripsi akhir yang mendalam pada 

laporan penelitian sehingga pembaca mampu memahami pengalaman komunikasi ketiga 

generasi Pande Besi dalam UMKM Boki Murni dalam pengambilan keputusan pemberian 

merek. 

Hasil dan Analisis Penelitian  

Analisis komunikasi ketiga generasi dalam keputusan pemberian merek pada UMKM 

Boki Murni, Tabanan-Bali 

Dalam menganalisis hasil penelitiannya, peneliti menggunakan klaster tema yang 

terbentuk dari tema level satu dan tema level 2 yang sebelumnya telah dilakukan. Ketiga 

generasi Pande Besi di UMKM Boki Murni terkait dengan komunikasinya dalam proses 

pengambilan keputusan pemberian merek memilki klaster tema yang sama walau terbentuk 

dari tema level 1 dan tema level 2 yang berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh penyataan-

pernyataan yang diberikan oleh ketiga generasi tersebut memiliki makna dapat diwakilkan 

dengan klaster tema yang sama. Berikut merupakan tabel berisikan tema kelas 1, tema kelas 2 

dan klaster tema yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut: 

Diketahui klaster tema yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Wawasan dan 

pengalaman yang dimiliki; 2) Perkembangan usaha UMKM Boki Murni; 3) Komunikasi antara 



 

 

generasi dan 4) Pemahaman terhadap Merek. Berikut merupakan analisis lebih lanjut mengenai 

klaster tema tersebut yang menjelaskan pengaruhnya dalam komunikasi yang dilakukan oleh 

ketiga generasi Pande Besi tersebut dalam pengambilan keputusan pemberian merek pada 

UMKM Boki Murni.  

 

1. Wawasan dan pengalaman yang dimiliki ketiga generasi 

Ketiga generasi dalam UMKM Boki Murni terlahir pada zaman dan tahun yang 

berbeda. Generasi pertama lahir pada tahun 1946, generasi kedua lahir pada tahun 1972 

dan generasi ketiga lahir pada tahun 1991. Hal tersebut menyebabkan kondisi sosial 

disekitarnya yang memperngaruhi ketiga generasi tersebut, berbeda antara generasi 

satu dengan yang lainnya.  

Generasi pertama merupakan seorang tamatan SD yang beranggapan bahwa 

sangat penting adanya untuk meneruskan kewajibannya sebagai keturunan dari soroh 

Pande Besi. Berbeda halnya dengan generasi kedua dan generasi ketiga yang memulai 

profesinya bukan dengan menjalankan usaha sebagai Pande Besi.  

Keinginan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya, membuat 

generasi kedua dan ketiga sering mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pihak swasta 

maupun pemerintah kepada UMKM-UMKM, salah satunya adalah pelatihan yang 

diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan, sehingga 

kedua generasi tersebut selalu mendapatkan informasi mengenai inovasi produk, 

pengembangan produk dan cara memperluas pemasaran dari produk yang dihasilkan.  

Wawasan dan pengalaman merupakan faktor internal dari sebuah UMKM yang 

dimiliki ketiga generasi yang digunakan saat menjalankan dan mengembangkan 

UMKM Boki Murni untuk dapat bersaing di era globalisasi saat ini (Nicolescu, 2009).  

 



 

 

2. Perkembangan usaha UMKM Boki Murni 

UMKM Boki Murni mulai berdiri sebagai sebuah usaha kecil yang dijalankan 

generasi pertama tanpa nama usaha maupun merek untuk produk yang dihasilkan, 

namun tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, seperti alat-alat bertani, 

upacara dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, generasi pertama tersebut merasa usaha 

yang dijalankannya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Generasi kedua dan generasi ketiga memiliki keinginan untuk mengembangkan 

dan memasarkan produk UMKM Boki Murni lebih besar dan lebih luas lagi, dengan 

cara terus meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh UMKM Boki Murni. Dalam 

perkembangan UMKM Boki Murni, Generasi kedualah yang mengusulkan kepada 

generasi pertama untuk pemberian nama merek untuk produk yang dihasilkan oleh 

usahanya tersebut, agar pemasarannya bisa melebihi skala yang dimulai oleh generasi 

pertama yaitu melalui pameran-pameran. 

Target pasar yang ingin disasar generasi kedua semakin besar dan luas. Generasi 

kedua ingin memasarkan ke skala yang lebih luas, yaitu tingkat kabupaten hingga 

tingkat provinsi. Selain itu, generasi kedua juga mulai untuk berinovasi dengan produk 

yang dihasilkan, salah satunya dengan memberikan added value melalui sentuhan seni 

yang dibuat pada produknya, agar memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan 

produk Pande Besi yang lain., lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi serta 

dapat meraih konsumen yang lebih beragam.  

Generasi ketiga melengkapi apa yang telah dibangun dan dilakukan oleh 

generasi pertama dan kedua. Generasi ketigalah yang mulai memasarkan produk-

produk yang dihasilkan melalui digital, membuatkan kemasan dan label untuk 

produknya. Generasi ketiga jugalah yang menggunakan opininya untuk mengubah 

nama merek yang digunakan agar lebih sederhana untuk dapat mempermudah 



 

 

konsumennya dalam mengingat serta penggunaan tagline dalam pemasarannya agar 

lebih mudah untuk pencarian secara online.  

Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh ketiga generasi Pande Besi dalam 

menjalankan UMKM Boki Murni ini merupakan cerminan yang didasari dari latar 

belakang pendidikan, wawasan maupun pengalaman yang dimiliki ketiganya. Hal 

tersebut merupakan faktor internal yang dimiliki oleh UMKM Boki Murni dan 

digunakan agar usaha tersebut memiliki daya saing yang tinggi dan kuat dibandingkan 

dengan kompetitor yang ada (Nicolescu, 2009).  

Selain itu, dari pembahasan sebelumnya juga diketahui bahwa terjadi perluasan 

pemasaran yang dilakukan dari masyarakat sekitar hingga konsumen antar provinsi 

yang ditemui pada saat pameran, dari konsumen yang menggunakan produk dari besi 

tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari menjadi koleksi dari para pencinta maupun 

kolektor pisau, serta dari konsumen yang membeli secara offline dan bertemu secara 

langsung hingga konsumen yang membeli secara online, hal tersebut merupakan bentuk 

faktor daya beli masyarakat yang termasuk aspek eksternal yang juga mendukung 

UMKM Boki Murni untuk tetap dapat bertahan didalam persaingan global ini 

(Nicolescu, 2009).  

3. Komunikasi antar generasi 

Komunikasi antar generasi merupakan hal penting yang dilakukan untuk 

menjalankan sebuah usaha yang dijalankan secara turun temurun. Hal tersebut 

disebabkan oleh perbedaan latar belakang masing-masing generasi yang 

mempengaruhi tiap generasi tersebut dalam beropini maupun mengambil keputusan 

dalam menjalakan usahanya, sehingga diperlukan kesepahaman dalam berkomunikasi 

untuk dapat mencapai tujuan usahanya.  



 

 

Dalam pengambilan keputusan pemberian merek pada UMKM Boki Murni, 

komunikasi antar generasi merupakan hal yang penting dilakukan. Generasi kedua 

membutuhkan generasi pertama untuk berkonsultasi mengenai pemberian merek untuk 

produk yang dihasilkan usahanya tersebut.  

Berbeda halnya dengan komunikasi yang terjadi antara generasi ketiga dan 

generasi pertama. Generasi ketiga dengan generasi pertama tidak melakukan diskusi 

informal maupun konsultasi terkait dengan keputusan penyederhanaan nama merek 

pada UMKM Boki Murni.  

Generasi ketiga menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan penggantian 

merek, generasi pertama secara tidak langsung mengetahui bahwa terjadi perubahan 

merek menjadi lebih sederhana, sebab mereka tinggal dalam satu rumah. Diketahui dari 

hasil wawancara, generasi ketiga tidak melakukan konsultasi maupun diskusi terkait 

keputusan perubahan nama tersebut disebabkan karena nama dasar merek yang 

merupakan kesepakatan generasi pertama di awal tidak dirubah, yaitu Boki, sebab 

dirubah hanyalah nama pendukung dari merek tersebut.  

Terkait dengan komunikasi, komunikasi yang terjadi antara generasi ketiga 

dengan generasi pertama berbeda halnya dengan komunikasi yang dilakukan antara 

generasi kedua dengan generasi pertama. Walaupun demikian, karena ketiga generasi 

tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjalankan UMKM Boki Murni dari 

generasi kegenerasi, serta didukung oleh keterbukaan pemikiran antar generasi, 

sehingga mereka dapat bersama-sama memajukan dan mengembangkan UMKM Boki 

Murni. 

4. Pengambilan keputusan pemberian merek 

Generasi pertama memulai usahanya tanpa menggunakan nama usaha maupun 

merek untuk produknya, sebab pemahamannya mengenai hal tersebut hanyalah sebagai 



 

 

sebuah persyaratan untuk mengikuti pameran-pameran yang ingin diikuti oleh generasi 

kedua. Menurut generasi pertama, tidak ada kaitannya antara merek dengan penjualan, 

sebab menurutnya, jika konsumen telah cocok dengan kualitas dan tertarik akan 

produknya maka konsumen akan datang dengan sendirinya langsung ke tempat 

pengrajinnya. Lokasi pengrajin tersebut dikatakan dapat diperoleh oleh konsumennya 

dari informasi yang didapat dari mulut ke mulut. Hal lain yang mempengaruhi generasi 

untuk tidak menggunakan merek adalah karena skala pemasarannya masih sebatas 

masyarakat sekitar desanya maupun desa tetangga. 

Berbeda halnya dengan generasi kedua dan ketiga yang berkeingan untuk 

mengembangkan usahanya dan memperluas skala pemasaran dari produknya yang 

tidak hanya skala kampung maupun desa saja, tapi sudah antar Kabupaten maupun 

Provinsi. Skala persaingan yang semakin luas ditambah dengan pelatihan yang sering 

diikuti oleh generasi kedua menyebabkan generasi kedua memahami bahwa adanya 

merek itu sebagai sesuatu yang penting untuk kelangsungan usahanya. Dilanjutkan 

dengan keikutsertaannya generasi ketiga ke dalam usaha tersebut memperkuat usaha 

yang telah dirintis oleh generasi pertama dan mulai dikembangkan oleh generasi kedua, 

didunia digital. 

Keputusan pemberian merek merupakan langkah penting yang dilakukan 

sebuah usaha, seperti UMKM, serta memerlukan banyak pertimbangan, sebab 

membangun sebuah produk yang bermerek merupakan sebuah investasi jangka 

panjang. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan tantangan bagi pemasar untuk 

mengambil keputusan dalam memberikan merek, terutama pada usaha keluarga yang 

dijalankan oleh beberapa generasi.  

Hingga saat ini, setiap generasi Pande Besi yang menjalankan usaha memande 

pada UMKM Boki Murni melakukan berbagai cara untuk dapat memperkuat merek 



 

 

yang telah dibangun. Langkah-langkah yang dilakukan oleh setiap generasi Pande Besi 

yang menjalankan usaha memande pada UMKM Boki Murni sejalan dengan langkah-

langkah yang dianjurkan oleh Kotler dan Armstrong (2008). Berikut merupakan 

penjelasan langkah-langkah yang dilakukan UMKM Boki Murni untuk yaitu: 

1. Brand Positioning 

Sebagai generasi yang memulai dan merintis usaha UMKM Boki Murni 

dari garis keturunan Pande Besi yang dimiliki, generasi pertama mengawalinya 

untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pisau maupun alat-alat dari besi 

atau baja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, seperti untuk kebutuhan 

sehari-hari, upacara maupun untuk alat-alat pertanian.  

Kemudian masuklah generasi kedua ke dalam usaha tersebut dengan 

keinginan untuk merambah kepada konsumen dalam skala antar kabupaten 

maupun provinsi. Generasi kedua juga memperluas target konsumennya kepada 

target konsumen kolektor pisau maupun pencinta pisau 

Generasi ketiga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan 

generasi kedua, yaitu memperluas dan mengembangkan pasar dari UMKM 

Boki Murni, sehingga hal tersebut juga otomatis memperluas dan merubah 

UMKM Boki Murni dalam memposisikan mereknya kepada konsumennya. 

Generasi ketiga mulai merambah pasar online untuk mengikuti perkembangan 

zaman, sehingga yang dilayani bukan hanya melalui pasar offline seperti yang 

dilakukan generasi pertama maupun generasi kedua. 

Penjelasan sebelumnya merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

oleh UMKM Boki Murni untuk memposisikan produknya dalam fikiran dan 

hati konsumennya. Hal tersebut sejalan dengan pengertian Kotler dan 

Armstrong mengenai Brand Positioning. Brand Positioning adalah tindakan 



 

 

merancang penawaran dan citra usaha agar mendapatkan tempat khusus dalam 

pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran 

konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi sebuah usaha. Brand 

Positioning yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara 

memperjelas esensi merek, tujuan apa yang dapat diraih pelanggan dengan 

bantuan merek, dan bagaimana menjalankannya secara unik (Kotler & 

Armstrong, 2008). 

Perubahan demi perubahan dilakukan dengan tujuan untuk 

mengembangkan usaha UMKM Boki Murni. Mulai dari mempertahankan 

kualitas dari pisau, yang diajarkan secara turun-temurun oleh generasi pertama, 

yang dapat diukur dari ketajaman dan kekuatan dari pisau yang dihasilkan, 

hingga memberikan garansi penggantian barang jika ada kerusakan atau 

kecacatan dalam produksi. Hal tersebut merupakan cara untuk membuat 

konsumen loyal kepada produk yang mereka hasilkan. Sebab mereka telah 

memahami jika kualitas merek jelek, maka hal tersebut akan berdampak pada 

merek yang telah mereka bangun. Serta mereka telah merasakan keuntungan 

yang didapatkan dari merek yang digunakan karena telah menjadi top of mind 

bagi sebagian besar konsumennya.  

2. Brand Name Selection 

Pemilihan nama usaha yang kemudian digunakan sebagai merek dari 

produk UMKM Boki Murni di awali dengan pemikiran dari generasi pertama 

yang mendapatkan inspirasi dari bahan yang digunakan dalam pembuatan pisau 

tersebut. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pisau merupakan barang 

bekas dari besi atau baja yang masih bisa dimanfaatkan, barang tersebut 

memiliki istilah dalam Bahasa bali yaitu, Boki.  



 

 

Menurut generasi kedua, nama tersebut dipilih karena dalam 

menentukan nama untuk sebuah merek, penting untuk nama tersebut mudah 

diingat oleh target konsumen serta memiliki arti yang mudah dimengerti oleh 

orang awam. Selanjutnya, dalam penamaan awal yang digunakan untuk usaha 

adalah Boki Murni. Murni diambil dari inspirasi bahwa di Bali, orang 

mempercayai bahwa untuk menghasilkan pisau yang bagus dengan kualitas 

tinggi, yang mengerjakan haruslah turunan dari ketururnan Pande Besi, dan 

UMKM Boki Murni merupakan usaha yang dijalankan oleh keturunan murni 

dari Pande Besi. Sehingga setelah berkonsultasi dengan generasi pertama, 

diputuskanlah nama Pande Besi Boki Murni untuk nama usahanya.  

Seiring waktu setelah mengikuti beberapa pameran, generasi kedua 

mendapatkan saran masukan dari konsumennya untuk menonjolkan asal dari 

produk tersebut, yaitu pisau khas Bali. Generasi kedua berfikiran untuk 

mengubah mereknya menjadi Boki Murni Pisau Bali.  

Seiring dengan masuknya generasi ketiga dalam pengembangan usaha 

UMKM Boki Murni, maka perubahan merekpun terjadi kembali. Selain 

memasarkan secara online, generasi ketiga juga mempunyai usalan untuk lebih 

menyederhanakan nama merek yang digunakan. Inspirasi penyederhanaan 

nama tersebut didapatkan oleh generasi ketiga dari pengalaman lapang yang 

didapatkan setiap kali menjaga stand di pameran. Orang tua dari generasi ketiga 

(Generasi kedua) sering dipanggil dan dikenal oleh konsumen sebagai Pak Boki 

dan Bu Boki. Dari sana generasi ketiga melihat bahwa yang diingat oleh 

konsumen adalah Nama Boki, bukan nama pengrajinnya, sehingga pada 

akhirnya, mereknyapun disederhanakan hingga saat ini menjadi BOKI dengan 

penggunaan tagline Pisau Bali. 



 

 

Pengalaman yang dialami oleh ketiga generasi Pande Besi pada UMKM 

Boki Murni dalam memilih nama untuk produk yang diproduksi merupakan 

sebuah proses yang berkelanjutan dan mengalami beberapa perubahan dalam 

perjalanannya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Kotler & Armstrong 

yang mengatakan bahwa memilih nama merek yang tepat adalah proses yang 

sangat sulit yang memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek. Sebuah nama 

merek harus, tentu saja, bisa dikenali, unik, dan mudah untuk diucapkan, namun 

ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan (Kotler & Armstrong, 2012).  

 

3. Brand Sponsorship 

Dalam memasarkan produknya, ketiga generasi Pande Besi pada 

UMKM Boki Murni memutuskan untuk menggunakan merek milik mereka 

sendiri (merek produsen), yaitu Boki Pisau Bali. UMKM Boki Murni tidak 

mengandalkan distributor untuk memasarkan produknya. Mereka menjual dan 

memasarkannya sendiri.  

Aktivitas tersebut membuktikan bahwa UMKM Boki Murni sudah 

mulai memikirkan mengenai brand spornsorship, dimana brand sponsorship 

merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan merek utama di mana 

perusahaan memilih bagaimana merek tersebut akan mendistribusikan 

mereknya. Pilihan paling umum dalam Brand Sponsorship adalah membangun 

merek sebagai merek produsen (merek nasional), di mana produsen produk 

memiliki kendali penuh atas merek tersebut (Kotler & Armstrong, 2012). Hal 

tersebut itu pulalah yang diputuskan oleh ketiga generasi tersebut untuk 

menggunakan merek Boki sebagai merek yang dipasarkan.  

 



 

 

4. Brand Development 

Seiring perjalanan waktu dan usaha UMKM Boki Murni, nama Boki 

sudah memiliki konsumen loyal tersendiri, serta merek Boki sudah memiliki 

kekuatan untuk menarik pasar, sehingga produk beras yang juga dihasilkan oleh 

ketiga generasi tersebut pada akhirnya di beri merek Boki juga. Langkah yang 

dilakukan oleh UMKM Boki Murni merupakan pengembangan merek dengan 

melakukan brand extention. Hal tersebut dilakukan karena merek Boki telah 

memiliki pangsa pasar yang bagus dan sudah melekat di benak konsumennya.  

Brand Extention adalah strategi marketing dalam pengembangan merek 

dengan menggunakan merek yang sudah ada dan sudah dikenal oleh masyarakat 

untuk memanfaatkan ekuitas brand terkenal di dalam satu kategori yang 

berbeda. Tujuannya adalah untuk memperluas lini bisnis dari perusahaan. Hal 

tersebut dilakukan sebab kebanyakan merek tidak berhasil jika dibiarkan 

stagnan di pasaran, harus terdapat aliran konstan produk dan perluasan merek 

agar konsumen tetap tertarik (Kotler & Armstrong, 2012).  

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa ketiga generasi Pande Besi dalam 

UMKM Boki Murni memiliki pemahaman yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. 

Generasi pertama memahami merek hanyalah sebagai sebuah persyaratan yang dibutuhkan 

oleh generasi kedua untuk mengikuti pameran. Hal tersebut sesuai dengan definisi merek 

sebagai legal instrument yang dijelaskan dalam Maurya (2012) bahwa merek merupakan 

pernyataan kepemilikan yang sah yang menggunakan perspektif dari produsen. 

Generasi kedua memahami merek sebagai sebuah sebuah logo yang dapat dilihat dari 

nama yang digunakan untuk membedakan usahanya dengan kompetitor. Sesuai dengan definisi 

dari AMA (2007) dalam Maurya (2012) mengenai definisi merek sebagai logo adalah “brand 

is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies the seller’s good or services 



 

 

as distinct from those of other sellers”. Selain itu, generasi kedua juga memandang merek 

sebagai sebuah syarat kepemilikan yang sah atau Legal Instrument dimana merek merupakan 

simbol kompleks yang mewakili berbagai ide dan atribut.  

Generasi kedua juga memandang mereknya sebagai sebuah Identity System, sebab 

generasi kedua dalam pemilihan nama untuk mereknya ingin menunjukkan keaslian keturunan 

yang memproduksi produk tersebut yaitu keturunan Pande Besi. Hal tersebut sesuai dengan 

definisi merek sebagai sistem identitas oleh Kapferer (1992) dalam Maurya (2012) dimana 

merek sebagai identity system dengan enam aspek terpadu yaitu budaya, kepribadian, proyeksi 

diri, fisik, refleksi, dan hubungan. Dalam hal ini yang ingin ditunjukkan oleh generasi pertama 

adalah dari aspek budaya yang mewakili seperangkat nilai.  

Generasi ketiga memahami merek sebagai sebuah logo dimana generasi ketiga 

menyempurnakan nama merek yang digunakan oleh usahanya juga design pada label dan 

packaging untuk produknya, sesuai dengan definisi dari AMA (2007) dalam Maurya (2012) 

mengenai definisi merek sebagai logo adalah “brand is a name, term, design, symbol, or any 

other feature that identifies the seller’s good or services as distinct from those of other sellers”.  

Generasi ketiga juga memandang mereknya sebagai sebuah Identity System, sebab 

generasi ketiga melihat bahwa ketiga generasi dalam UMKM Boki Murni ini dalam proses 

produksinya selalu menjaga kualitas dan kharakter produknya untuk selalu tajam dan kuat agar 

tercipta sikap loyal konsumen terhadap mereknya. Hal tersebut sesuai dengan definisi merek 

sebagai sistem identitas oleh Kapferer (1992) dalam Maurya (2012) dimana merek sebagai 

identity system dengan enam aspek terpadu yaitu budaya, kepribadian, proyeksi diri, fisik, 

refleksi, dan hubungan. Dalam hal ini yang ingin ditunjukkan oleh generasi ketiga adalah dari 

aspek fisik yang mewakili fitur produk, simbol & atribut. Sehingga, Merek Boki dapat menjadi 

Images in Consumer’s mind, gambaran atau citra dalam pikiran konsumen mengenai atribut 

secara fungsional maupun psikologis (Maurya, 2012).  



 

 

Temuan pendukung warga Pande Besi dalam Sentra Pande Besi di Tabanan  

Selain mewawancarai informan kunci yang merupakan tiga generasi yang menjalankan 

UMKM Boki Murni, peneliti juga berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan 

informan pendukung yaitu, warga Pande Besi lain yang terkumpul dalam Sentra Pande Besi 

yang berada di Banjar Batu Sanggihan, Tabanan-Bali. Hal ini dilakukan peneliti dengan tujuan 

untuk memperkaya analisis data yang dilakukan dengan memandingkan pemahaman 

keputusan pemberian merek pada keturunan Pande Besi di Sentra Pande Besi di Banjar Batu 

Sanggihan, Tabanan – Bali dengan ketiga generasi pada UMKM Boki Murni dalam 

pengambilan keputusan untuk pemberian merek. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga 

Pande Besi di sentra Pande Besi Banjar Batusanggihan ini yang memutuskan untuk tidak 

menggunakan maupun membangun mereknya untuk memasarkan produknya. 

Dari pembahasan sebelumnya mengenai pemahaman keputusan pemberian merek di 

tiga generasi UMKM Boki Murni Tabanan-Bali serta temuan pendukung warga Pande Besi 

dalam Sentra Pande Besi di Tabanan, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman 

merek serta kemampuan bersaing dalam era global yang dimiliki.  

Selain itu juga diketahui bahwa UMKM Boki Murni berhasil mengkombinasikan 

antara aspek internal yang memasukkan faktor seperti latar belakang pendidikan (ketiga 

generasi), besaran perusahaan dan budaya perusahaan, serta aspek eksternal yang memasukkan 

faktor daya beli masyarakat dan budaya nasional agar dapat meningkatkan daya saing yang 

dimiliki untuk dapat bertahan dalam persaingan di era global ini (Nicolescu, 2009). Berbeda 

dengan para keturunan pande besi yang berada di sentar banjar batusanggihan yang tidak 

memiliki aspek internal maupun eksternal yang kuat untuk meningkatkan daya saing usahanya 

di era global.



 

 

Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa ketiga generasi tersebut berupaya dalam meningkatkan daya saing 

yang dimiliki oleh UMKM Boki Murni agar dapat terus bertahan dalam persaingan di era 

globalisasi saat ini. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan serta mengkombinasikan 

aspek-aspek internal maupun eksternal yang dimiliki yaitu berupa, latar belakang pendidikan 

(ketiga generasi), besaran perusahaan dan budaya perusahaan, serta aspek eksternal yang 

memasukkan faktor daya beli masyarakat dan budaya nasional.  

Sehingga berdasarkan dari aspek-aspek internal dan eksternal yang sebelumnya telah 

dijelaskan, maka ketiga generasi tersebut memiliki pemahaman keputusan pemberian merek 

yang berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Generasi pertama memahami merek 

legal instrument. Generasi kedua memahami merek sebagai sebuah sebuah Logo, Legal 

Instrument serta Identity System. Generasi ketiga memahami merek sebagai sebuah Logo, 

Identity System dan Images in Consumer’s mind. 
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