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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada sebuah fenomena munculnya beberapaprivate label pada beberapa ritel 
baik skala kecil maupun menengah di Indonesia khususnya kota Bandung Private label digunakan 
sebagai suatu strategi pemasaran untuk penguatan citra merek suatu produk perusahaan ritel. Hal 
tersebut dilakukan oleh para peritel dengan cara memahami kebutuhan dari konsumen, melakukan 
pengembangan produk dengan mengemas ulang produk-produk yang berkualitas selanjutnya 
diberikan label atau merek dari ritel tersebut, sehingga produk tersebut tetap diminati oleh pasar dan 
dapat membentuk citra merek ritel, sehingga merek dapat menjadi aset bagi perusahaan untuk 
menarik minat beli konsumen. Permasalahan t3rletak pada dapatkah suatu private label menarik 
minat beli konsumen pada suatu ritel? Studi kasus dilakukan pada rite1 X di kota Bandung yang 
berlokasi di antara jalan Soekamo-Hatta dan Ibrahim Adji kota Bandung dengan rentang waktu 6 
(enam) bulan dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 20 15. Pemecahan masalah bermula 
dari rumusan dan pengembangan model yang didasarkan pada dua variabel laten (citra merek dan 
minat beli) dan lima hipotesa yang akan dihitung untuk menemukan masalah pada penelitian ini. 
Penelitian dilakukan menggunakan studi kuantitatif dan metode survey. Subyek pada studi ini adalah 
konsumen ritel X yang bertempat tinggal di Bandung, dengan metode sampling simple random. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 38,10 %private label ritel X mempengaruhi minat 
beli konsumen. 

Knta kunci: Private Label, Citra Merek, Minat Beli, Rite1 

1. PENDAHULUAN 

Di Indonesia selain karena perubahan 
perilaku konsumen, ketatnya persaingan di 
bisnis ritel juga disebabkan oleh semakin 
banyaknya bisnis ritel luar negeri yang 
memasuki pasar domestik. Bisnis ritel dari 
luar negeri dikelola secara profesional, 
karena itu bisnis ritel domestik perlu dikelola 
secara profesional agar mampu bersaing 
dalam melayani konsumen. Salah satu 
strategi agar suatu organisasi mampu 
bersaing adalah dengan membangun presepsi 
yang baik di mata konsumen maupun publik. 
Persepsi terbentuk dari serangkaian informasi 
dan atribut yang terkait dengan produk atau 
jasa informasi bisa bersifat intrinsik yang 
terkait langsung dengan produk seperti 
warna, ukuran, dan lain-lain. Persepsi juga 
dapat bersifat ekstrinsik yang tidak terkait 
langsung dengan produk seperti penempatan 
merek, harga, citra merek, layanan atau pesan 
promosi/iklan (Winsor, 1997). Untuk 

mendapatkan presepsi yang baik di mata 
konsunien, pelaku bisnis dapat mengelola 
salah satu atribut yang membentuk presepsi 
yaitu citra merek. Pengelolaan citra merek 
bertujuan untuk rnembangun merek yang 
baik, kuat dan unik, sehingga terbentuk 
identitas merek yang jelas di benak 
konsumen (Davis, 2000: 132). 

Pengelolaan citra merek pada dunia ritel 
berskala kecil dan menengah yang sedang 
berkembar~g di Indonesia saat ini adalah 
pengelolaan citra merek melalui premium 
private brand, yaitu mempromosikan merek 
home brand retailer dengan promosi 
menunjang, bukan hanya sekedar kualitas 
dan harga yang lebih murah namun juga citra 
yang baik dari promosinya (Hermawan 
Kartajaya,l998:249). Setelah tercipta citra 
merek yang baik dari premium private label 
tersebut, diharapkan timbul minat pembelian 
di benak konsumen. Untuk menciptakan 
minat beli di benak konsumen, diperlukan 
juga pemilihan nama merek yang terbaik. 
Nama merek yang terbaik hams menyiratkan 
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suatu manfaat produk, menyiratkan mutu 
produk, mudah dikenali dan diingat, khusus, 
dan tidak mengandung makna atau konotasi 
negatif baik dalam negara atau dalam bahasa 
lain (Kotler, 2003: 105). 

2. KERANGKA TEORITIS 

2.1 Landasan Teori 
Definisi merek menurut Kotler (2005:82) 
merek adalah suatu nama, istilah, tanda, 
simbol, atau desain, atau kombinasi 
semuanya, yang dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi barang atau jasa seorang 
atau sekelompok penjual dan untuk 
membedakannya dari barang dan jasa 
pesaing. Sedangkan menurut Stanton 
(2001:269) merek adalah nama, istilah, 
simbol, atau desain khusus atau beberapa 
kombinasi unsur-unsur yang dirancang untuk 
mengidentifikasikan barang atau jasa yang 
ditawarkan penjual. Berdasarkan definisi 
merek menurut para ahli di atas, dapat 
diinterpetasikan bahwa merek juga memiliki 
pengertian yang luas, pengertian tersebut 
dapat disesuaikan menurut atribut, manfaat, 
niiai dari merek, budaya merek, kepribadian 
dan identitas pemakai merek tersebut. Merek 
bukan hanya sekedar simbol atau nama yang 
melekat pada suatu produk yang berfungsi 
sebagai pembeda suatu produk dan 
pesaingnya, namun juga merek merupakan 
suatu simbol yang dapat menggambarkan 
atribut, manfaat produk, nilai produsen 
pembuat produk, budaya atau identitas 
tertentu, sampai dengan kepribadian dan 
gambaran pengguna merek itu sendiri. 

Menurut Keller (1997:205) private label 
adalah suatu merek yang terdapat pada 
produk yang dipasarkan oleh peritel atau 
anggota lainya dalam saluran distribusi yang 
sama dan menggunakan strategi harga lebih 
murah dari merek produk pesaingnya. 
Private label juga dinamakan store brand 
ketika nama merek diadopsi dari nama 
perusahaan rite1 yang membuat produk 
tersebut", sedangkan Hermawan Kertajaya 
(1997 :249) private label adalah merek milik 
retailer yang ditempel pada produk yang 
dipasarkan dan dipesan dari supplier tertentu 
dan dijual dengan harga yang lebih murah. 
Merek menimbulkan persepsi lain dari image 
konsumen. Kenyataannya persepsi terhadap 
merek adalah aspek lain dari persepsi produk 
secara umum. 
Merek seperti tipe produk, dipersepsi oleh 
konsumen dalam bentuk citranya. Citra 

merek (brand image) menurut Kotler 
(2005:96) adalah jumlah dari gambaran- 
gambaran, kesan-kesan dan keyakinan- 
keyakinan yang dimiliki oleh seseorang 
terhadap suatu objek. Menurut Asael 
(2000:23): "Brand image is overall 
perception of the brand of product and are 
formed from information about the brand or 
product and past experience ". Menurut 
Rangkuti (2004:245): brand image adalah 
sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk 
dan melekat di benak konsumen. Menurut 
Fandy Tjiptono (2005 : 47) : brand image 
adalah deskripsi tentang asosiasi dan 
keyakinan konsumen terhadap merek tertentu 
dan dapat dinilai melalui teknik kuantitatif 
dan kualitatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
brand image merupakan citra apa yang 
dipersepsikan dan gambaran dari suatu 
merek, jadi citra terhadap merek 
berhubungan dengan sikap yang berupa 
persepsi dan preferensi terhadap suatu merek, 
seseorang akan cenderung memilih merek 
yang memiliki image yang sesuai dengan 
image pribadinya atau Yang 
merepresentasikan citra dirinya. 

Minat menurut Kotler (2005:200) minat 
merupakan suatu keinginan yang muncul dari 
dalam diri seorang atau yang diberikan dari 
seseorang pencetus dalam keputusan 
pembelian, dimana orang tersebut yang 
pertama kali mengusulkan gagasan kepada 
orang lain untuk membeli suatu produk atau 
jasa. Pengertian minat beli menurut Berman 
& Evans (2004:202) minat beli dapat 
didefinisikan sebagai rasa ketertarikan yang 
dialami oleh konsumen terhadap suatu 
produk (barang dan jasa) yang dipengaruhi 
oleh sikap di luar konsumen dan di dalam 
konsumen itu sendiri. Minat beli adalah 
keadaan dimana konsumen mempunyai 
keinginan dan kemampuan untuk membeli 
produk yang dihasilkan oleh suatu 
perusahaan karena adanya suatu dorongan 
yang datang pada dirinya. Minat beli adalah 
suatu variabel yang tidak dapat diukur 
dengan satuan nilai, tetapi minat beli dapat 
berkaitan dan berhubungan dengan 
penjualan. 

2.2 Paradigma Penelitian dan 
Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan 
beberapa dasar teori yang ada serta 
pemahaman terhadap penelitian sebelumnya, 
maka dapat disusun model dalam penelitian 
ini yang menggambarkan pengaruh pengaruh 
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citra merek private label terhadap minat beli 
konsumen ritel. 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

Sumber : Fitriani Reyta (201 5: 1 1) 

Variabel independen dalam model analisis ini 
adalah citra merek sedangkan variabel 
dependennya adalah minat beli. Model 
analisis ini menggambarkan pengaruh citra 
merek yang berdampak kepada minat beli. 
Dari konsep model penelitian di atas terdapat 
dua variabel laten, yaitu variabel citra merek 
dan minat beli. Kedua konstrak tersebut 
memiliki hubungan arah kausalitas reflektif,. 
Menurut Haeinlen (2004 : 66-75) suatu 
konstrak dapat dikatakan sebagai konstrak 
reflektif jika konstrak mempengaruhi 
variabel dan perubahan konstrak akan 
mempengaruhi indikator variabel, dimana 
arah hubungan kausallitas mengalir dari 
variabel indikator ke variabel laten. Suatu 
konstrak dikatakan reflektif jika arah 
hubungan kausalitas mengallir dari variabel 
laten ke variabel indikator dan perubahan 
indikator tidak akan merubah makna konstrak 
secara keseluruhan (Nunnally dan Beirsten, 
1994 : 86). Atas dasar referensi di atas dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban 
atau dugaan sementara yang harus diuji lagi 
kebenarannya. Dalam penelitian ini terdapat 
5 (lima) buah hipotesis penelitian yang akan 
dijelaskan berdasarkan hubungan antar 
konstrak dan konstrak lainya hubungan 
kausalitas indikator ke variabel laten dalam 
masing-masing hipotesis bersifat reflektif, 
mengalir dari indikator variabel citra merek 

ke variabel laten minat beli. Gambaran 
hipotesis untuk penelitian ini dideskripsikan 
pada Gambar 2 di bawah ini. 

... .. . 

C m w m r  
neneflr 

Brad 
PenCMli 

.. - ..,. 

/ 
, Brand 

Cmwmr 

:: 7 
Gambar 2. Hipotesis Penelitian 
Sumber : Aaker (2000 :75) 

3. METODE PENELITIAN, 
DESAIN PENELITIAN DAN 
MODEL ANALISIS 

Penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan sampel secara acak sederhana 
(sample random sampling), tiap elemen 
populasi memiliki peluang yang diketahui 
dan sama untuk terpilih sebagai subjek 
(Sekaran, 2006: 127). Untuk penentuan besar 
sampel, menurut Sekaran (2006: 161) ukuran 
sampel minimal adalah 100 atau sainpai 
dengan 200 adalah yang sesuai untuk sampel 
penelitian yang digunakan secara umum. 
Pada penelitian ini, peneliti mengambil 
responden sebanyak 100 orang. Kriteria yang 
dimaksud adalah seorang responden yang 
pernah atau tidak pernah menggunakan 
produk ritel X di kota Bandung. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan melakukan 
survey, yaitu dengan memberikan kuesioner 
kepada responden. Teknik survey ini 
dilakukan sebagai langkah pencarian data 
primer. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, 
dimana bagian pertama merupakan informasi 
data diri responden dan pada bagian kedua 
para responden diminta untuk menjawab 
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pertanyaan mengenai item-item untuk citra 
merek dan pengaruhnya terhadap minat beli. 
Sedangkan data sekunder dikumpulkan 
melalui studi pustaka dari buku, yaitu dengan 
mempelajari berbagai buku referensi yang 
berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan, data yang berhubungan dengan 
produk dalam penelitian, studi tentang 
penelitian sebelumnya dan teori yang terkait 
dengan topik penelitian, untuk menyusun 
tinjauan pustaka dengan penggunaan alat 
analisis. 

4. HASIL PENELITIAN DAN 
DISKUSI 

4.1 Uji Validitas dan 
Reliabilitas 

Pengujian ini berlaku untuk setiap konstruk 
yang ada dengan jumlah 27 butir pertanyaan 
dalam kuisioner. Tingkat validitas item 
pertanyaan dapat dilihat pada pengukuran 
korelasi bivariate pearson. Kriteria 
pengujian yang digunakan yaitu memakai 
perbandingan nilai r tabel untuk n=100 dan 
nilai r hitung. Kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini telah memenuhi 
persyaratan valid dan reliabel atau dengan 
kata lain tepat dan dapat dipercaya. 

Pengujian validitas yang pertama melihat 
kecukupan sampel dan dapat dilihat pada 
Tabel 1 yang menjelaskan bahwa hasil 
analisis yang menjelaskan bahwa h a i l  
analisis nilai korelasi didapatkan dengan 
membandingkan r hitung dengan r tabel, uji 
signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dengan 
jumlah data item pertanyaan = 27 dan jumlah 
sample = 100. Nilai r hitung > r tabel (uji 2 
sisi dengan signifikansi 0.05) maka 
instrumen pertanyaan dinyatakan valid dan 
menunjukan bahwa terdapat kecukupan 
sampel sehingga analisis ini dapat 
dilanjutkan. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dengan 
Bivariate Pearson dan Uji Reliabilitas 

dengan Cronbach Alpha 
r Validitas Cronbach 

Tabel a 
R (a = 5 r Hitung 0,8512 

Hitung %) > r  
Pertanyaan Tabel 

1 0.437 0.1292 Valid Reliable 
2 0.555 0.1292 Valid Reliable 
3 0.469 0.1292 Valid Reliable 
4 0.389 0.1292 Valid Reliable 
5 0.475 0.1292 Valid Reliable 
6 0.563 0.1292 Valid Reliable 
7 0.442 0.1292 Valid Reliable 
8 0.657 0.1292 Valid Reliable 
9 0.694 0.1292 Valid Reliable 
10 0.62 1 0.1292 Valid Reliable 
11 0.422 0.1292 Valid Reliable 
12 0.538 0.1292 Valid Reliable 
13 0.528 0.1292 Valid Reliable 
14 0.458 0.1292 Valid Reliable 
15 0.570 0.1 292 Valid Reliable 
16 0.188 0.1292 Valid Relinble 
17 0.45 0.1292 Valid Reliable 
18 0.383 0.1292 Valid Reliable 
19 0.58 1 0.1292 Valid Reliable 
20 0.623 0.1292 Valid Reliable 
2 1 0.541 0.1292 Valid Reliable 

Sumber : Fitriani Reyta (20 15: 65) 

Pengujian reliabilitas untuk penelitian ini 
juga telah memenuhi kriteria suatu item 
kuisioner dikatakan reliabel, reliabilitas 
masing-masing variabel ditunjukkan dengan 
nilai Cronbach's AIpha yang lebih besar dari 
0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2005: 
42). Dari ke 27 (dua puluh tujuh) item 
pernyataan dalam kuisioner telah memenuhi 
syarat reliabel dengan nilai alpha 0.8512 > 
0.6. 

4.2 Uji Hipotesis 
Dalam pengujian hipotesis ini meliputi uji 
statistik yang digunakan yaitu metode analisa 
regresi linear berganda untuk setiap item 
pertanyaan yang valid dan reliabel. Uji 
pertama dari uji koefisien menandakan hasil 
pengujian variabel X secara keselumhan 
dengan menjumlahkan variabel XI, X2, X3, 

X4 dan Xs dapat disimpulkan bahwa citra 
merek produk rite1 X berpengamh secara 
signifikan terhadap minat beli konsumen 
(Tabel 2.1). 
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Tabel 2.1. Tingkat Signifikansi Citra 
Merek 

Coefficients (a) 
Standardi 

Model Unstandardized zed 
Coeflcients Coeflcie 

B ::or Beta 

1 (Constant 
1 0.209 0.802 ,261 ,794 
I 

X4 0.133 0.009 0.636 14.214 .OOO 
a Dependent Variable: Minat Beli 
Sumber : Fitriani Reyta (201 5: 100) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada 
kolom Sig/signlfJicance adalah 0,000 atau 
probabilitas di bawah 0,005 (kriteria uji), 
maka Ho diterima atau koefisien citra merek 
produk ritel X berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat beli konsumen. Sedangkan 
hasil untuk pengujian hipotesis pada setiap 
variabel X terhadap Y (minat beli) adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Tingkat Signifikansi XI 

Tabel 2.3. Tingkat Signifikansi X2 

(Consumer Benefii) 
Coefficients (a) 

'6", ""M*"o'$ .A. CERT 
,& a o m r  

- - -  

Model Unstandardized Standardized 
Coeflcients Cwflcients 

Std. 
F'.'.,,,. Beta -. , ". 

1 (Constant) 12.548 ,338 37.155 .OOO 
X2 0.100 .033 .I71 2.990 .003 

a Dependent Variable: Minat Beli 
~urnber  : Fitriani Reyta (20 15: 10 I)  

Hipotesis 2: 
Ho: Tidak terdapat pengaruh antara consumer 
beneft ritel X dengan minat beli konsumen 

HI: Terdapat pengaruh antara consumer 
benefir rite1 X dengan minat beli konsumen. 

Terlihat pada kolom Siglsignificance adalah 
0,003 atau probabilitas di bawah 0,005 ( 
kriteria uji ), maka HO diterima atau koefisien 
product attributes ritel X berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat beli konsumen. 

(Product Aftributes) 
Unstandardiz StandardiIed Tabel 2.4. Tingkat Signifikansi X3 (Brand 

Model ed t Sig Personality) Coeflcients Coeflcients Coefficients (a) 
B S'd. Beta Stan trror dard 

1 (Constant) 9.339 ,455 20.503 ,000 Unstandardized ized , Sig 
XI 0.201 ,040 .277 4.981 .003 Model Coeflcients 

a Dependent Variable: Minat Beli 
Cwf 
Jicie 

Sumber : Fitriani Reyta (201 5: 10 1) nh 

B :tor Beto 

Hipotesis 1: I (Constant) 12.436 ,445 27.965 .OOO 
Ho: Tidak terdapat pengaruh antara product X3 0.1 12 ,056 . I  14 1.984 .048 

attributes ritel X dengan minat beli a Dependent Variable: Minat Beli 

konsumen Sumber : Fitriani Reyta (20 15: 102) 

H 1 : Terdapat pengaruh antara product 
attribt~tes ritel X dengan minat beli 
konsumen. 

Terlihat pada kolom Sig/signrflcance adalah 
0,000 atau probabilitas di bawah 0,005 
(kriteria uji), maka HO diterima atau koefisien 
product attributes ritel X berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat beli konsumen 

Hipotesis 3: 
Ho: Tidak terdapat pengaruh antara brand 
personality ritel X dengan minat beli 
konsumen 
HI : Terdapat pengaruh antara brand 
personality ritel X dengan minat beli 
konsumen. 
Terlihat pada kolom Siglsignifficance adalah 
0,048 atau probabilitas di bawah 0,005 ( 
kriteria uji), maka HO diterima atau koefisien 
brandpersonality ritel X berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat beli konsumen. 
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Tabel 2.5. Tingkat Signifikansi X4 

(User Imagery) 
Coefficients (a) 

Stanah 
Mo Unstandardized rdized 
del Coeflcients Coefic Sig 

B 'Id. Beta 'Error 

.-..., 
X4 0.1 19 0.045 0.152 2.654 .008 

a Dependent Variable: Minat Beli 
~urnber : Fitriani Reyta (2015: 103) 

Tabel 2.7. Tingkat Pengaruh (Koefisien 
Determinasi) Citra Merek Produk Rite1 X 

Terhadap Minat Beli 
~ o d e l  ~ u m m a r y b  

Model R R Adjusted Std. Error of 
Square R the Estimate 

Square 
1 .636(a) .404 .381 1.143 

a Predictors: (Constant), Citra Merek 
Sumber : Fitriani Reyta (201 5: 105) 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat 
diketahui besarnya pengaruh citra merek 

Hipotesis 4: produk rite1 X terhadap minat beli konsumen 
Ho: Tidak terdapat pengaruh antara user dengan melihat hasil pada kolom aqusted R 
imagery ritel X dengan minat beli konsumen square yaitu sebesar 0,381 x 100% = 38,lO % 

dan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi oleh 
HI: Terdapat pengaruh antara user imagery faktor lain. 
ritel X dengan minat beli konsumen. 

Terlihat pada kolom Siglsignificance adalah 5. KESIMPULAN DAN SARAN 
0,008 atau prcbabilitas di bawah 0,005 
(kriteria uji), maka HO diterima atau koefisien 5.1 Kesimpulan 
user imagery rite1 X berpengaruh secara Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji 
signifikan terhadap minat beli konsumen. regresi dan didapatkan nilai regresi untuk 

mengetahui pengaruh citra merek produk ritel 
X terhadap minat beli konsumen, hasil 

Tabel 2.6: Tingkat Signifikansi Xs (Brand pengujian didapatkan nilai sebesar 0.000 
Customer Relationsltip) lebih kecil dari 0.05 (kriteria uji) sehingga 

Coefficients (a) hipotesis pengujian HO ditolak atau citra 
Standard merek produk rite1 X secara keseluruhan 

Mod4 Unstandardize ired Sig berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
d Coeflcients Coeflcie 

nts beli konsumen dan besarnya pengaruh citra 

Std. merek produk rite1 X terhadap minat beli 
B Erro Beta konsumen yaitu sebesar 0,381 X 100% = 

r 38,10 %, 6 1,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 
I 12.891 ,505 25.538 ,000 Dengan demikian, penulis menyimpulkan (Constan!) 

,Y4 0.1 19 ,045 .I52 2.654 .OOS bahwa dari hasil pengujian hipotesis yang 

a Dependent Variabel: Minat Beli telah dilakukan untuk citra merek secara 

Sumber : Fitriani Reyta (2015: 104) keseluruhan, ternyata terdapat pengaruh 
antara citra merek produk ritel X terhadap 

Hipotesis 5: minat beli konsumen, ha1 ini dapat dilihat dari 
Ho: Tidak terdapat pengaruh antara brand pengolahan data pada kuesioner yang telah 
customer relationship rite1 X dengan minat dilakukan dan melihat hasil dari pengolahan 
beli konsumen data tersebut. Adapun tujuan dari validitas 

dan reliabilitas data untuk menguji apakah 
H I  : Terdapat pengaruh antara brand customer instrument yang digunakan dalam penelitian 
relationship rite1 X dengan minat beli ini benar-benar dapat mengukur apa yang 
konsumen. ingin diukur dan langkah selanjutnya 

dilakukan uji regresi untuk mengetahui 
Terlihat pada kolom Sig/signl$cance adalah tingkat signifikansi antara citra merek produk 
0,000 atau probabilitas di bawah 0,005 rite1 X terhadap minat beli konsumen, dengan 
(kriteria uji) maka Ho diterima atau koefisien demikian ha1 tersebut perlu menjadi 
brand customer relationship rite1 X pertimbangan bagi pembuat kebijakan di rite1 
berpengaruh secara signifikan terhadap minat X. 
beli konsumen. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, 
peritel dapat melakukan beberapa kebijakan 
manajerial untuk efektifitas kinerja private 
label atau merek ritel dengan langkah antara 
lain: 
1) Membuat departemen khusus dan bagian 

pemasaran untuk private label, yang 
tugasnya adalah menciptakan desain 
kemasan dari produk yang akan 
dipasarkan dan diperkenalkan. 

2) Melakukan riset pemasaran, menetapkan 
lokasi strategis pemasaran dan melakukan 
rencana promosi merek produk ritel. 

3) Melakukan promosi melalui media cetak 
berupa brosur, billboard dan media 
elektronik berupa iklan melalui internet 
atau e-commerce, pembuatan jingle iklan 
di media internet. 

4) Melakukan instore promotion seperti 
pemberian pelayanan khusus pada jam- 
jam tertentu setiap hari di gerai ritel 
dengan memberikan produk merek ritel 
secara gratis untuk item merek ritel 
tertentu, sales promotion, point of 
purchase display dan pemberian brosur 
dan promosi dengan tema-tema dan 
bentuk promosi dengan membuat slogan. 

5) Membangun citra merek private label 
meliputi komitmen terhadap kualitas 
atribut produk, manfaat produk bagi 
konsumen, citra pengguna merek produk, 
dan membina hubungan citra merek 
dengan konsumen itu sendiri dengan 
membuka keanggotaan khusus untuk 
private label yang dapat digunakan di 
beberapa cabzng ritel. 
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