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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS  

 

 

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

 Konsep pemasaran merupakan kunci untuk mencapai tujuan sebuah 

perusahaan. Kegiatan pemasaran yang baik dapat mendukung kesuksesan sebuah 

perusahaan. Kegiatan pemasaran dilakukan guna untuk menetapkan serta 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui sebuah produk. Namun 

saat ini kegiatan pemasaran semakin meluas, tidak hanya bagaimana memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen saja. Ekspektasi konsumen terhadap produk 

kini di anggap penting. Mudahnya mendapatkan informasi dari berbagai macam 

sumber di era globalisasi membuat konsumen memiliki harapan dan pilihan-

pilihan baru terhadap produk yang akan dibeli. 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 Pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. 

Tujuan aktivitas pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan yang dapat 

menghasilkan laba dengan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pemasaran erat kaitannya dengan komunikasi terhadap konsumen karena 

pemasaran berfokus pada kebutuhan, keinginan dan permintaan kosumen. 

Kotler dan Keller (2012:5) pemasaran yaitu: 

“Marketing is about identifying and meeting human and social needs. 

One of the shortest good definitions of marketing is meeting needs 

profitably.” 

 Artinya: 

“Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari 

pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang 

menguntungkan.  

Hasan (2013:4) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut: 
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“Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan dan 

mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang 

memuaskan  pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan 

perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Buchari Alma (2012), 

memberikan pengertian pemasaran sebagai berikut: 

“Marketing  is total system of business designed to plan, place, promote 

and distribut want satisfying product to target market to achieve 

organizational objective” 

 Artinya: 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis 

yang dirancang untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi” 

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan bisnis yang dirancang untuk mendistribusikan barang 

yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan individu atau kelompok dan 

memiliki kontak paling besar terhadap lingkungan eksternal perusahaan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai. Atau dengan perkataan lain pemasaran adalah proses pemberian 

kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dua sasaran pemasaran 

yang utama yaitu menarik konsumen dan menjanjikan nilai yang unggul dan 

mempertahankan konsumen saat ini dengan memberikan kepuasan. Strategi 

pemasaran yang tepat memberikan sebut pada perusahaan untuk bersaing dengan 

perusahaan lainnya sehingga memberikan keuntungan pada perusahaan tersebut. 

 

2.1.2 Definisi Manajemen Pemasaran 

 Manajemen yang baik akan menjadikan sebuah sukses. Sebuah perusahaan 

yang memiliki manajemen pemasaran yang baik maka perusahaan tersebut dapat 

meraih kesuksesan dan bertahan di pasar. Kegiatan perusahaan tersebut mulai dari 

perencanaan produk, produksi sampai dengan akhirnya produk tersebut sampai ke 
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tangan konsumen itu semua merupakan bergantung pada manajemen pemasaran. 

Apabila kegiatan pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik maka perusahaan 

akan meraih tujuannya. Adapun pengertian manajemen pemasaran adalah: 

 Menurut Suparyanto dan Rosad (2015:1) definisi manajemen pemasaran 

diuraikan sebagai berikut:  

“Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, 

mengatur dan mengelola program-program yang mencakup 

pengkosepan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk, 

jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara 

pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk 

mencapai tujuan perusahaan.” 

 

 Definisi lain mengenai manajemen pemasaran menurut Kotler dan Koller 

(2012) adalah sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran adalah sebagai seni ilmu untuk memilih 

pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” 

 

 Dari kedua itu dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah 

suatu proses merencanakan dan melaksanakan konsep tentang prouk, harga, 

promosi, distribusi dari barang  dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan memenuhi tujuan organisasi serta merupakan suatu seni 

dan ilmu dalam menentukan target pasar dan membangun hubungan yang 

menguntungkan. 

 

2.1.3 Bauran pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran merupakan alat bagi marketer agar mendapat respons 

dari pembeli sasaran dan berhasil dalam mencapai tujuan pemasaran karena 

semua elemen dalam bauran pemasaran dapat dikontrol oleh perusahaan. 

Perencanaan strategi pemasaran suatu perusahaan dapat dimulai dari merancang 
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konsep bauran pemasaran yang terperinci mengenai alat-alat pemasaran yang akan 

dipasarkan. 

 Buchari Alma (2012:205), mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

berikut: 

“Bauran pemasaran adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan” 

 Sedangkan menurut Zeithmal dan Bitner yang di kutip oleh Ratih 

Hurriyati (2010:48) 

“Marketing mix defined as the element an organizations controls that 

can be used to satisfy or communicate with costumer. These element 

appear as core decision variable in any marketing text or marketing 

plan.” 

Artinya: 

“Bauran pemasaran didefinisikan sebagai unsur kontrol sebuah 

organisasi yang dapat digunakan untuk memuaskan atau 

berkomunikasi dengan konsumen.Unsur-unsur ini muncul sebagai 

variabel keputusan inti dalam teks pemasaran atau marketing plan.” 

 

 Ratih Hurriyati (2010:48-49) menyatakan bahawa konsep bauran 

pemsaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri dari 4P, yaitu : produk 

(product), harga (price), tempat/lokasi (place), promosi (promotion). 

 Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang 

diperluas (expanded marketing mix for service) dengan penambahan unsur non-

tradisional marketing mix, yaitu: orang (people), fasilitas fisik (physical evidence) 

dan proses (prosess), sehingga menjadi tujuh unsur. Menurut Tjiptono 

(2015:138) unsur-unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan 

tergantung satu sama lainnya dan mempunyai suatu bauran yang optimal sesuai 

dengan karakteristik segmennya. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut meliputi: 



16 
 

 
 

1. Produk (Product) merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi 

dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

2. Harga (Price) sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk 

atau jasa. Harga juga dapat dikatakan penentuan suatu produk dibenak 

konsumen. 

3. Promosi (Promotion) adalah salah satu komunikasi informasi penjual dan 

pembeli, yang tadinya tiak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi 

pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. 

4. Tempat (Place) atau saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga 

yang melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk 

menyalurkan produk dan status kepemilikan daro produsen ke konsumen. 

5. Orang (People) adalah semua prilaku yang memainkan sebagian penyajian 

jasa karenanya mempengaruhi persepsi pembeli yang termasuk dalam 

elemen ini adalah personal perusahaan. Konsumen dan konsumen lain 

dalam lingkungan jasa. 

6. Produk Fisik (Physical Evidence) adalah lingkungan fisik dimana 

perusahaan dan konsumennya berinteraksi dan setiap konsumen 

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Proses (Process) adalah kecepatan atau ketepatan karyawan perusahaan 

dalam memproduksi jasa perusahaan sngatlah penting. Yang dimaksud 

dengan kecepatan dan ketepatan yaitu adanya kesalahan dalam 

memberikan pelayanan atau proses transaksi untuk mendapatkan, 

menciptakan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

2.1.4 Produk 

2.1.4.1 Pengertian Produk 

 Produk merupakan suatu dasar yang diolah perusahaan untuk kemudian 

dijual dengan sebelumnya memperhatikan elemen bauran pemasaran lainnya. 

Dengan adanya produk, perusahaan dapat menentukan harga, lokasi dan saluran 

distribusi, serta cara promosi mana yang akan digunakan untuk membuat produk 
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tersebut laku. Produk tidak hanya berupa barang, tetapi bisa juga berupa jasa. 

Tanpa produk, tidak akan ada transaksi dan aktivitas pemasaran perusahaan, 

tentunya tanpa produk perusahaan tidak akan mendapat profit dan akan 

mengalami kerugian. Untuk itu, perusahaan harus memiliki produk yang dapat 

menarik konsumen agar transaksi dan aktivitas pemasaran bisa terlaksana. 

 

 Kotler dan Keller (2012:325) menyatakan bahwa: 

“A product is anything that can be offered to a market to satisfy a want 

or need, including physical goods, services, experiences, events, persons, 

places, properties, organizations, informations, and ideas.” 

 Artinya: 

“Sebuah produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar  untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi, dan ide-ide. 

 

 Sedangkan menurut Buchari Alma (2012:139): 

“Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya warna, harga, nama baik produk, 

nama baik pengecer dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer 

yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya.” 

 

 Jadi, dari kedua definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan, dapat berwujud 

(tangible) seperti makanan maupun tidak berwujud (intangible) seperti pelayanan 

jasa salon, yang dapat ditawarkan kepada konsumen guna memuaskan kebutuhan 

(needs) dan keinginan (wants). 
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2.1.4.2 Klasifikasi Produk 

 Klasifikasi produk dibutuhkan agar memudahkan konsumen untuk 

membedakan secara rinci jenis suatu produk demgan produk lainnya. 

 Kotler dan Keller (2012:327) mengklasifikasi produk menjadi tiga, yaitu: 

1) Berdarkan ketahanan (Durability) dan kerberwujudan (Tangibility), yaitu: 

a. Barang tidak tahan lama (Nondurable Goods), merupakan barang 

berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. 

b. Barang Tahan lama (Durable Goods), merupakan barang berwujud 

yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berulang 

kali. 

c. Jasa (Service), merupakan produk-produk yang tidak berwujud, tidak 

terpisahkan dan mulai habis. 

2)  Klasifikasi Barang Konsumen 

a. Barang kebutuhan sehari-hari (Convenience Goods), yaitu barang-

barang yang biasanya sering dibeli konsumen. Convenience goods 

dibagi menjadi menjadi beberapa jenis yaitu: 

- Barang Bahan Pokok / Staples Goods 

- Barang Dorongan Hati Sesaat / Impulse Goods 

- Barang Darurat dan Mendesat / Emergency Goods 

b. Barang Belanja (Shopping Goods), yaitu barang-barang yang 

karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga 

dan gaya dalam proses pemilihan dan pembelinya. Jenis barang ini 

dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

- Barang Homogen (Homogenous Shooping Goods) 

- Barang Heterogen (Heterogenous Shopping Goods) 

c. Barang khusus (Speciality Goods), yaitu barang-barang dengan 

karakteristik unit dan atau identifikasi merek yang untuknya 

sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia senantiasa melakukan 

usaha khusus untuk membelinya, seperti jam dengan merek-merek 

terkenal, mobil mewah dan lain sebagainya. 
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d. Barang yang tidak dicari (Unsought Goods), yaitu barang-barang yang 

tidak diketahui konsumen atau diketahui namun secara normal 

konsumen tidak berfikir untuk membelinya. 

3) Klasifikasi Barang Industri 

 Barang-barang yang dibeli perorangan atau industri untuk diproses lebih 

lanjut atau digunakan untuk kegiatan bisnis  

1) Bahan Baku dan Suku Cadang (Material and Parts) 

2) Barang Modal (Capital Items) 

3) Perlengkapan dan Layanan Bisnis (Supplies and Business Service) 

 

2.1.4.3 Atribut Produk 

 Atribut produk memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk. Hal ini terjadi karena manfaat yang dibutuhkan 

dan diinginkan konsumen disampaikan dalam atribut produk tersebut sebagai 

stimulus. Penentuan atribut produk merupakan suatu keputusan strategi yang 

harus diperhatikan sebaik-bainya oleh perusahaan supaya tidak salah mengambil 

keputusan. 

 Menurut Fandy Tjiptono (2010:103) atribut produk adalah: 

“Unsur-unsur produk yang di pandang penting oleh konsumen dan 

dasar pengambilan loyalitas.” 

 Sedangkan Kotler dan Amstrong (2012:230) berpendapat bahwa: 

“Product attributes is developing a product of service involves defining 

the benefits that it will offer.” 

 Artinya: 

“Atribut produk adalah mengembangkan suatu produk atau jasa 

melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan.” 

 Berdasarkan kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa atribut 

produk merangkum bermacam-macam unsur pembentuk produk secara bersamaan 

dalam satu produk untuk memberikan manfaat bagi konsumen. 

 Menurut Tjiptono (2010:104), unsur-unsur yang penting dalam atribut 

produk diantaranya meliputi merek, kemasan, pembelian label (Labelling), 
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jaminan (garansi), harga dan pelayanan. Berikut ini adalah uraian tentang unsur-

unsur atribut produk berdasarkan pendapat diatas, yaitu: 

1. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, warna, gerak atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang di harapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek 

sendiri digunakan untuk beberapa tujuan yaitu sebagai identitas, alat 

promosi, untuk membina citra dan mengendalikan pasar. 

2. Kemasan/Desain 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus 

(wrapper) untuk suatu produk. 

3. Pemberian Label (Labelling) 

Label merupakan informasi tertulis tentang produk yang dicetak pada 

badan kemasan 

4. Layanan Pelengkap 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. 

5. Jaminan (Garansi) 

Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti 

rugi bila produk ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan 

atau dijanjikan. 

6. Harga 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan 

yang diterima. 

2.2 Merek (Brand) 

 Merek (Brand) merupakan hal yang penting dalam suatu produk karena 

merek menujukan identitas suatu produk atau jasa yang dihasilkan suatu 
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perusahaan. Perusahaan yang pintar dalam memberikan merek pada produk yang 

akan dihasilkan akan memiliki keistimewaan di mata konsumen.  

2.2.1 Pengertian Merek (Brand) 

 Merek merupakan salah satu pengantar sebuah produk dari perusahaan ke 

konsumen. Tujuan sebuah produk diberi merek adalah agar konsumen mengingat 

produk dari sebuah perusahaan yang pada akhirnya untuk menciptakan pembelian.  

Menurut Kotler dan Keller (2012) merek atau brand adalah: 

“Suatu nama, istilah, tanda, lambang, rancangan, atau kombinasi 

dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

atau jasa dari seseorang penjual atau sekelompok penjual untuk 

mendiferensiasikan dari barang atau jasa dari pesaing.” 

 

 Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012:349) 

“Merek adalah suatu nama, kata, tanda simbol atau desain atau 

kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau 

penjual produk dan jasa tertentu.” 

 Kemudian menurut Alma (2013:147) merek atau brand adalah: 

“Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas 

suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar 

atau kombinasi keduanya.” 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa merek/brand adalah 

berupa nama atau simbol yang diberikan pada suatu produk dan bertujuan untuk 

membedakan produk tersebut dari produk lain yang sejenis. Merek (brand) 

memiliki enam level pengertian menurut Kotler dan Keller (2012) sebagai 

berikut: 

1. Atribut, merek meningkatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi 

kesan sebagai mobil yang mahal, dengan kualitas yang tinggi, dirancang 

dengan baik, tahan lama dan bergengsi tinggi. 

2. Manfaat, bagi konsumen kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk bukan membeli atribut, 
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tetapi membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh satuan produk dapat 

diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional.  

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu nilai produsen. Jadi, mercedes 

berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi dan lain-lain 

4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya 

jerman, terorganisir efisien dan bermutu tinggi. 

5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah (hewan), 

atau istana yang agung (dongeng). 

6. Pemakai, merek menunjukan jenis konusumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Mercedes menunjukan pemakaiannya 

seorang diplomat atau eksekutif. 

 Intinya, merek adalah penggunaan nama, logo, trademark, dan slogan 

untuk membedakan perusahaan-perusahaan serta individu-individu satu sama lain 

dalam hal apa yang mereka tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, 

atau logo membuat merek tersebut segera dapat dikenali oleh konsumen, sehingga 

segala sesuatu yang berkaitan dengannya tetap diingat dalam benak konsumen. 

 Dengan demikian suatu merek dapat mengandung tiga hal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan apa yang dijual perusahaan. 

2. Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan. 

3. Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. 

 

2.2.2 Peran dan Fungsi Merek (Brand) 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:295), menjelaskan tentang peran dan 

fungsi merek sebagai berikut: 

1. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan 

memungkinkan konsumen (individu/organisasi) untuk menuntut tanggung 

jawab atas kinerjanya pada pabrikan atau distributor tertentu. Konsumen 

dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung pada 

bagaimana pemerekan produk tersebut. 
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2. Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan yaitu 

merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek 

membantu mengatur catatan akuntansi dan catatan persediaan, merek juga 

menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fiutr-fitur dan 

aspek unik suatu produk. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu 

sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk. 

 

2.2.3 Syarat-Syarat Memilih Merek (Brand) 

 Sebelum memberi nama merek, suatu perusahaan pasti memiliki beberapa 

kriteria sebagai patokan untuk menjadi elemen merek yang membedakan satu 

merek dengan merek lainnya, kriteria merek menurut Kotler dan Keller 

(2012:250), yaitu: 

1. Dapat diingat (memorable), yaitu nama merek yang mudah diulang dan 

diingat oleh konsumen. Contohnya nama pendek seperti KFC 

2. Memiliki arti (meaningful), yaitu nama merek yang memiliki arti kredibel. 

Contohnya Die Hard auto battreies 

3. Dapat disukai (likeable), yaitu nama merek yang dapat disukai semua 

kalangan. Contohnya ingstragram  

4. Dapat ditransfer (transferable), yaitu nama merek yang dapat diadaptasi 

dari nama sesuatu. Contohnya situs jual beli online alibaba.com, alibaba 

adalah cerita rakyat yang berasal dari Arab 

5. Dapat disesuaikan (adaptable), yaitu nama merek yang sesuai dengan 

keadaan sekarang 

6. Dapat dilindungi (protectable), yaitu nama merek yang dapat dilindungi 

legalisasinya. 

 

2.3 Citra Merek (Brand image) 

 Suatu perusahaan dikatakan berhasil dalam memberikan merek pada suatu 

produk atau jasanya dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut mencitrakan 

merek itu dibenak konsumen. Dengan demikian konsumen suatu perusahaan 

tersebut tidak bingung lagi dalam membeli suatu produk atau jasa tersebut. 
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2.3.1 Pengertian Citra Merek (Brand image) 

 Membuat suatu merek baru dan memperkenalkannya kepada publik 

bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi pebisnis. Untuk menciptakan persepsi 

yang baik dari konsumen dibutuhkan citra merek yang baik. 

Menurut Kotler dan keller (2012) citra merek adalah: 

“Brand image adalah bagaimana presepsi konsumen menganggap 

atau menilai (Brand) suatu perusahaan secara aktual, seperti 

tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen.” 

Dan menurut Hawkins dan Mothersbaugh adalah:  

“Citra merek mengacu pada memori skematik dari sebuah merek. Ini 

berisi interprestasi target pasar atribut produk, manfaat, situasi 

penggunaan, pengguna, dan karakteristik produsen / pemasar. Citra 

merek berhubungan dengan apa yang orang pikirkan dan rasakan 

ketika mereka mendengar atau melihat nama merek.”  

 Sedangkan menurut Tjiptono (2010:49) pengertian citra merek atau brand 

image adalah: 

“Brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu.” 

Jadi brand image adalah persepsi yang ada dalam diri atau benak seseorang 

tentang suatu merek yang didapatkan dari berbagai macam informasi. 

 

2.3.2 Manfaat Citra Merek (Brand image) 

 Brand image memiliki beberapa manfaat yang di kemukakan Tjiptono 

(2011:43), yaitu: 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian persediaan dan 

pencatatan akuntansi. 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur yang unik. Merek bisa mendapatkan 

perlindungan property intektual. Nama merek bisa diproteksi melalui merek 

dagang terdaftar (registered trademarks), proses pemanufakturan bisa 



25 
 

 
 

dilindungi melalui hak paten dan kemasan bisa diprotek melalui hak cipta 

(copyright) dan desain 

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi dilain waktu. 

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk di dalam benak konsumen 

6. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

 Jadi Brand image merupakan elemen yang penting bagi perusahaan dalam 

rangka menjalankan aktivitas pemasarannya. Brand image yang baik akan 

menarik lebih banyak konsumen. 

 

2.3.3  Indikator Citra Merek (Brand image) 

 Brand image dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat mempengaruhi 

presepsi konsumen tentang merek sesuai dengan pengalaman yang telah dilalui 

terhadap merek tesebut. Keller (2013:77) menyatakan: 

“Creating a positive brand image takes marketing program that link 

strong, favorable, and unique associations to the brand in memory. 

Brand association maybe either brand attributes or brand benefits.” 

 Artinya: 

“Menciptakan brand image positif dilakukan melalui program 

pemasaran yang menghubungkan asosiasi yang kuat, menguntungkan 

dan unik untuk merek dalam memori. Asosiasi merek bisa berupa 

atribut merek atau manfaat merek.”   

 

 Dari uraian diatas, didapati bahwa dalam brand image terdapat tiga 

dimensi yang merangkai sebuah brand image, Keller (2013:78) menjabarkan 

sebagai berikut: 
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1. Favorability of brand association (brand favorability) 

 Keunggulan asosiasi merek dapat membuat percaya bahwa atribut dan 

manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap merek 

tersebut. Tujuan akhir dari setiap komsumsi yang dilakukan oleh konsumen 

adalah mendapatkan kepuasan akan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Adanya kebutuhan dan keinginan dalam diri konsumen melahirkan harapan, 

dimana harapan tersebut yang diusahakan oleh konsumen untuk dipenuhi 

melalui kinerja produk dan merek yang dikonsumsinya. Apabila kinerja 

produk atau merek melebihi harapan, maka konsumen akan puas dan 

demikian pula sebaliknya. Dapat di simpulkan bahwa keunggulan asosiasi 

merek terdapat pada manfaat produk, tersedianya banyak pilihan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan,harga yang ditawarkan bersaing dan 

kemudahan mendapat produk yang dibutuhkan serta nama perusahaan yang 

bonafit juga mampu menjadi pendukung merek tersebut. 

2. Strength of brand association (brand strength) 

 Kekuatan asosiasi merek adalah seberapa kuat seseorang terpikir tentang 

informasi suatu brand diantaranya logo dan nama brand, serta bagaimana 

memproses segala informasi yang diterima konsumen dan bagaimana 

informasi tersebut dikelola oleh data sensoris di otak sebagian dari brand 

image. Ketika konsumen secara aktif memikirkan dan menguraikan arti 

informasi pada suatu produk atau jasa maka akan tercipta asosiasi yang 

semakin kuat pada ingatan konsumen. Konsumen memandang suatu objek 

stimuli memalui sensasi-sensasi yang mengalir lewat kelima indera: mata, 

telinga, hidung, kulit dan lidah. Namun demikian, setiap konsumen 

mengikuti, mengatur dan mengiterpretasikan data sensoris ini menurut cara 

masing-masing. Presepsi tidak hanya tergantung pada stimulasi fisik tetapi 

juga pada stimulasi yang sehubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan 

individu tersebut. 
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3. Uniqueness of brand association (brand uniqueness) 

 Sebuah merek haruslah unik dan menarik sehingga produk tersebut 

memiliki ciri khas dan sulit untuk ditiru oleh para produsen pesaing. Melalui 

keunikan suatu produk maka akan memberikan kesan yang cukup memberkas 

terhadap ingatan pelanggan akan keunikan brand atau merek tersebut yang 

membedakannya dengan produk sejenis lainnya. Sebuah merek yang 

memiliki ciri khas haruslah dapat melahirkan keinginan pelanggan mengtahui 

lebih jauh dimensi merek yang terkandung didalamnya. Merek hendaknya 

mampu menciptakan motivasi pelanggan untuk mulai mengomsumsi produk 

dan menciptakan kesan yang baik bagi merek tesebut. Keunikan merek ini 

terdapat pada ciri khas merek baik produk maupun jasanya, serta produk yang 

sulit untuk ditiru. 

 Semakin kuat brand image dibenak konsumen makan semakin kuat pula 

rasa percaya diri pelanggan untuk tetap loyal atau setia terhadap produk yang 

debelinya sehingga hal tersebut dapat mengatarkan sebuah perusahaan utuk 

tetap mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Persaingan semakin 

meningkat diantara merek-merek yang beroprasi dipasar. Hanya produk yang 

memiliki brand image yang kuat yang tetap mampu bersaing dan mampu 

menguasai pasar. (Antonio Nalau, 2012) 

 

2.4 Lokasi 

2.4.1 Pengertian Lokasi 

Lokasi atau saluran distribusi adalah salah satu elemen dari bauran pemasaran dan 

merupakan faktor yang cukup penting dalam kelangsungan bisnis perusahaan. 

Menemukan lokasi yang bagus dapat menantang pesaing, karena walau 

bagaimanapun, konsumen atau calon konsumen masing-masing untuk memilih 

toko mulai dari jauh dekatnya toko, atau besar kecilnya toko. Lokasi merupakan 

penyalur produk atau jasa perusahaan sehingga lokasi bisa mempengaruhi 

pertumbuhan bisnis pada masa yang akan datang 
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 Lokasi menurut Tjiptono (2015:345) yaitu: 

“Lokasi mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penyaluran 

barang dan jasa produsen kepada konsumen.” 

 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2014:74) yaitu: 

 

“place include company activites that make the product available to 

target consumers.” 

 Artinya: 

“Tempat merupakan kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tesedia untuk konsumen sasaran.” 

 

Kemudian menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011:92) yaitu: 

 

“Lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan atau instansi 

pendidikan berkaitan dengan dimana operasi dan stafnya akan 

ditempatkan.” 

 

Pendapat mengenai lokasi dari para ahli tersebut, sampai pada pemahaman 

penulis bahwa lokasi adalah suatu keputusan perusahaan untuk menentukan 

tempat usaha, menjalankan kegiatan operasional dan mendistribusikan barang atau 

jasa yang menjadi kegiatan bisnisnya kepada konsumen. Pentingnya lokasi bagi 

perusahaan atau pengusaha sangat mempengaruhi keputusan saaran pasar dalam 

menentukan keputusan pembeli. 

 

2.4.2 Pemilihan Lokasi  

 Faktor kunci dalam memilih lokasi yang ideal menurut (Hendra Fure, 

2013:276) adalah sebagai berikut: 
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1. Lokasi mudah dijangkau. 

2. Ketersediaan lahan parkir. 

3. Tempat yang cukup. 

4. Lingkungan sekitar yang nyaman. 

2.4.3 Dimensi Lokasi  

 Lokasi menurut Aprih Santoso, Sri Yuni Widowati (dalam 

Gugun,2015;16) dapat didefinisikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan 

atau usaha sehari-hari. Indikator dari variabel lokasi adalah sebagai berikut: 

1. Keterjangkauan  

2. Kelancaran 

3. Kedekatan dengan kediamannya 

 Masalah-masalah yang membuat suatu lokasi memiliki daya tarik secara 

spesifik, akan mengamati keuntungan aksebilitas lokasi dan keuntungan secara 

lokasi sebagai pusatnya. Utami (2012:145) mengungkapkan masalah tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Aksebilitas  

Aksebilitas suatu lokasi adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk 

datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Analisisi ini memiliki 

dua tahap yaitu: 

1) Analisis makro 

Mempertimbangkan area perdagangan primer, seperti area dua 

hingga tiga mil disekitar lokasi tersebut dalam kasus sebuah 

supermarket, toko ataupun rumah makan secara bersamaan 

mengevaluasi beberapa faktor seperti kondisi jalan dan halangan 

2) Analisis mikro  

Berkonsentrasi pada masalah-masalah sekitar lokasi seperti, 

visibilitas, arus lalu lintas, parkir, keramaian dan jalan masuk atau 

jalan keluar. 
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2. Keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat  

Setelah aksebilitas pusat telah dievaluasi, analisis harus mengevaluasi 

lokasi didalamnya. Hal ini disebabkan lokasi yang lebih baik memerlukan 

biaya yang lebih, rumah makan harus dipertimbangkannya. Pertimbangan 

lainnya adalah untuk melokasikan toko ataupun rumah makan yang 

menarik terhadap target pangsa pasar yang saling berdekatan. Pada intinya, 

konsumen ingin berbelanja dimana mereka menemukan sejumlah variasi 

barang dagangan yang lengkap 

2.4.4 Karakteristik Lokasi 

 Dalam memilih suatu lokasi, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh 

perusahaan untuk menentukan lokasi mana yang dianggap strategis. Ada beberapa 

karakteristik dari lokasi yang bisa mempengaruhi penjualan dari suatu toko 

menurut Levy & Weits (2012:213), yaitu: 

1. Alur lalu lintas yang melewati lokasi tersebut dan akses abilitas menuju 

lokasi tersebut 

2. Karakteristik dari lokasi 

3. Biaya yang terkait dengan pemilihan lokasi tersebut. 

Ketiga karakteristik tersebut memiliki indikator-indikator tertentu yang 

dapat menggambarkan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi 

penjualan dari suatu rumah makan. Indikator-indikator dari karekteristik 

lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1  

Karakteristik Lokasi 

Alur Lalu Lintas dan Aksebilitas  Larangan/Peraturan 

a. Lalu lintas jalan 

b. Easy of vehicular access 

c. Akses menuju jalan utama 

d. Street congestion 

e. Alur pejalan kaki 

f. Ketersediaan dari angkutan umum  

a. Zona (Zoning) 

b. Tanda/promosi(Signage) 

c. Restrictions on tenant mix 

d. Safety code restrictions  
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Karakteristik Lokasi Biaya-Biaya 

a. Area Parkir 

b. Akses untuk masuk dan keluar 

toko 

c. Visibilitas toko dari jalan  

d. Akses untuk penghantara  

e. Ukuran dan bentuk dari toko 

ataupun rumah makan 

f. Kondisi dari bangunan  

g. Adjacent retailers 

a. Biaya sewa 

b. Biaya perawatan 

c. Pajak 

d. Biaya iklan dan promosi 

e. Length of lease  

Sumber: Levy & Weits (2012:213) 

 Dari karakteristik indikator yang sudah dijelaskan diatas, tidak semua 

indikator dapat diaplikasikan ke dalam penelitian tentang Someday Clothing 

Bandung, terdapat beberapa indikator yang tidak sesuai untuk diterapkan. 

Indikator-indikator dari karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel 2.2  

Indikator variabel Lokasi Yang Digunakan 

Karakteristik  Indikator 

Alur Lalu Lintas dan Aksesabilitas a. Lalu Lintas jalan 

b. Akses menuju jalan utama mudah 

c. Ketersediaan dari angkutan umum 

d. Alur pejalan kaki 

Karakteristik Lokasi a. Luasnya area parkir toko ataupun 

rumah makan 

b. Akses untuk masuk dan keluar toko 

ataupun rumah makan 

c. Visibilitas toko ataupun rumah 

makan dari jalan 

d. Kondisi dari bangunan 

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2019 
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2.5 Loyalitas Konsumen 

2.5.1 Pengertian Loyalitas 

 Kepuasan dan tidak puasan konsumen dalam berbelanja berdampak pada 

perilaku konsumen setelah pembelian, salah satunya adalah menjadi konsumen 

yang loyal (memiliki loyalitas). Loyalitas kerap kali diartikan sebagai pembelian 

ulang, tetapi bedanya loyalitas adalah melakukan pembelian ulang secara 

konsisten. Loyalitas juga dapat diartikan sebagai sikap kesetiaan konsumen yang 

timbul tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Berikut pengertian 

loyalitas menurut para ahli: 

Kotler & Keller (2012:149) mengatakan : 

“Loyalitas atau kesediaan adalah komitmen yang dipegang kuat 

untuk membeli atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di 

masa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran.” 

 Parasurahman dalam Sangadji dan Shopiah (2013:104) menyatakan 

bahwa: 

“loyalitas konsumen dalam konteks pemasaran jasa sebagi respon 

yang terkait erat dengan ikrar atau janji dengan memegang teguh 

komitmen yang mendari kontinyuitas relasi, dan biasanya tercemin 

dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas 

dasar dedikasi dan kendala pragmatis.”  

 Griffin dalam Sangadji dan Shopiah (2013:104) menefinisikan loyalitas 

sebagai berikut: 

“loyalty is defined as non random purchase expressed over timed by 

some decision making unit.”  

Artinya: 

“Loyalitas didefinisikan sebagi pembelian acak yang diekspresikan 

lebih dari waktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan.’ 

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas menunjukan merek 

apa yang dibeli konsumen dan sikapnya terhadap merek tersebut secara konsisten, 

konsumen yang loyal berarti bahwa konsumen akan enggan untuk berlangganan 

di usaha bisnis pesaing. 
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2.5.2 Tahap-Tahap Loyalitas Konsumen 

 Lima tahap pembentukan loyalitas untuk dapat menjadi konsumen yang 

loyal, perantara harus melalui beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama 

dengan penekanan dan perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap dan 

memenuhi kebutuhan dalam tahap tersebut, perusahaan memiliki peluang yang 

lebih besar untuk membentuk calon perantara menjadi konsumen loyal dan klien 

perusahaan. 

 Menurut Hill dalam Ratih Hurriyanti (2012:132) loyalitas konsumen 

dibagi menjadi enam tahapan yaitu: 

1) Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) barang 

atau jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang atau jasa 

perusahaan 

2) Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu, dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain 

(word of mounth) 

3) Customer 

Pada tahap ini konsumen sudah melakukan hubungan transaksi dengan 

perusahaan tetapi tidak mempunyai perusahaan positif terhadap 

perusahaan,loyalitas pada tahap ini belum terlihat 

4) Clients 

Clients meliputi semua konsumen yang telah membeli barang atau jasa 

yang dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini 

berlangsung lama dan mereka telah memiliki sifat retention. 

5) Advocates 

Pada tahap ini, clients secara aktif mendukung perusahaan dengan 

memberikan rekomendasi orang lain agar mau membeli barang atau jasa di 

perusahaan tersebut 
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6) Partners 

Pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan 

antara perusahaan dengan konsumen, pada tahap ini pula konsumen berani 

menolak produk atau jasa dari perusahaan lain. 

2.5.3 Jenis-Jenis loyalitas Konsumen 

 Dalam cakupan yang lebih luas, loyalitas konsumen dapat didefinisikan 

sebagai komitmen konsumen terhadap suatu merek, toko atau pemasok 

berdasarkan sikap yang positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten. Definisi tersebut mencakup dua komponen yang penting yaitu loyalitas 

sebagai perilaku dan loyalitas sebagai sikap. 

 Jenis loyalitas konsumen menurut Griffin (2010:22) terdiri dari empat 

jenis yaitu: 

1. Tidak ada kesetiaan (no loyalty) 

Untuk berbagai alasan yang berbeda ada konsumen yang tidak 

mengembangkan suatu kestiaan terhadap produk atau jasa tertentu. Bila 

sikap dan prilaku pembeliaan ulang konsumen sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak terbentuk. Adanya dua penyebab nya, yang petama sikap 

yang lemah (mendekati netral) dapat terjadi bila suatu produk atau jasa 

baru diperkenalkan atau perusahaan tidak mampu mengkomunikasikan 

keunggulan unit produknya. Penyebab kedua berkaitan dengan dinamika 

pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi dipersepsikan serupa atau 

sama 

2. Kesetiaan yang tidak aktif (inertia loyalty) 

Suatu tingkat ketertarikan yang rendah dengan pembelian ulang tinggi 

akan mewujudkan suatu inertia loyalty. Konsumen yang memiliki sikap ini 

biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan untuk 

pembeliaan produk dan jasa biasanya karena sudah terbiasa memakaianya 

atau karena faktor kemudahan situasional. Kesetiaan semacam ini biasanya 

banyak terjadi terjadi terhadap produk atau jasa yang sering dipakai. Bila 

sikap yang relatif lemah disertai pola pembelian ulang yang kuat, maka 

yang terjadi adalah sparious loyalty. Situasi semacam ini ditandai dengan 
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penagruh faktor non sikap terhadap prilaku, misalnya faktor situasional. 

Situasi ini dapat pula dikatakan inera, dimana konsumen sulit 

membedakan berbagai merek dalam kategori produk dengan tingkat 

keterlibatan rendah, sehingga pembelian ulang dilakukan atas dasar 

pertimbangan situasional seperti familiarity (penempatan produk yang 

strategis pada rak pajangan atau lokasi di persimpangan jalan yang ramai). 

3. Kesetiaan tersembunyi (latent loyalty) 

Suatu ketertarikan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat 

pembelian yang rendah menggambarkan latent loyalty dari konsumen. 

Bagi konsumen yang memiliki sikap latent loyalty pembelian ulang 

banyak diprngaruhi oleh faktor situasional dari pada faktor sikapnya. 

Contohnya seseorang yang bersikap positif terhadap restoran tertentu, 

namun tetap saja mencari variasi karena pertimbangan harga atau referensi 

terhadap berbagai variasi makanan. 

4. Kesetiaan premium (loyalty) 

Merupakan jenis kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterkaitan 

yang tinggi berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Kesetiaan 

yang inilah yang sangat diharapkan dari setiap konsumen dalam setiap 

usaha. Pada tingkat  presentase yang tinggi maka orang-orang akan bangga 

bilamana menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dengan 

senang hati membagi pengetahuan dan pengalaman mereka kepada temen 

atau keluarga mereka. Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling 

diharapkan dari pada pemasaran, dimana konsumen bersikap positif 

terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian 

ulang yang kosisten. 

2.5.4 Keuntungan dari Konsumen yang Loyal 

 Menurut Griffin yang dikutip Ratih Hurriyati (2010:129) ada beberapa 

keuntungan apabila perusahaan memiliki konsumen yang loyal adalah: 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen 
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4. Dapat meningkatkan penjualan silang yang menyebabkan pangsa pasar 

lebih besar 

5. Mendorong word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka merasa puas. 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan 

 

2.5.5 Indikator Loyalitas Konsumen 

 Menurut Tjiptono dalam Sangadji dan Shopiah (2013:115) 

mengemukakan enam indikator yang bisa digunakan untuk mengukur  loyalitas 

konsumen, yaitu: 

1) Pembelian ulang 

2) Kebiasaan mengkonsumsi merek 

3) Rasa suka yang besar pada merek 

4) Ketepatan pada merek  

5) Keyakinan bahwa merek tertentu adalah merek terbaik 

6) Perekomendasian merek pada orang lain. 

 Sedangkan menurut Jill Griffin (dalam Hurriyati 2010:130) beberapa 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel loyalitas pelanggan adalah: 

1. Melakukan pemebelian ulang secara teratur (Makes regular repeat 

purchases). 

2. Melakukan pembelian diluar lini produk/jasa (Purchases across product 

and service lines). 

3. Merekomendasikan produk (Refers other) 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tahan produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of the competition). 

 Sehingga dapat dikatakan bahwa loyatis konsumen merupakan wujud 

perilaku konsumen yang berupa pemberian produk (barang atau jasa) secara 

berulang atau kontinyu karena adanya kebiasaan, rasa suka terhadap produk , 

keyakinan pada merek dan konsumen merekomendasikan produk (barang ataujasa 

) kepada orang terdekatnya ( seperti teman, sahabat, dan keluarga). 
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2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.6.1 Kerangka pemikiran 

 Setiap perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak di industri clothing 

diharapkan memiliki atribut yang lebih kuat dibandingkan pesaingnya. Seiring 

berjalannya waktu gaya hidup masyarakat dewasa ini yang cenderung dinamis 

membuat usaha clothing sudah menjadi suatu kebutuhan, sehingga persaingan di 

industri tersebut manjadi semakin ketat. Karena itulah perusahaan membutuhkan 

strategi pemasaran yang baik agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan 

pesaing lainnya. Salah satu cara perusahaan dalam memperkuat kesan masyrakat 

adalah dengan cara membuat identitas pembeda dengan yang lainnya diantaranya 

merek. 

 Cristina Whidya Utami (2010:250) berpendapat bahwa: 

“Merek adalah suatu nama atau simbol pembeda, seperti misalnya 

logo, yang mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

penjual dan membedakan produk atau jasa itu dari atau dengan 

penawaran pesaing.” 

 Setelah memiliki pengalaman dengan suatu merek, konsumen akan 

mengingat dan mengasosiasikan merek tersebut dalam pikirannya menjadi satu 

presepsi yang disebut brand image. 

“Brand image adalah proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan dan mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti.” 

 Menurut penelitian Laraswaty Kemuning (2010) tentang pengaruh Citra 

Merek (Brand image) Terhadap Loyalitas menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

Brand image terhadap loyalitas konsumen. Terdapat hubungan Brand image 

dengan Loyalitas konsumen dimana pencitraan yang sudah baik terhadap suatu 

nama atau merek akan mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan jasa itu 

kembali. Selain brand image, lokasi juga menjadi strategi perusahaan agar 

produknya dapat laku dipasaran. Dengan adanya tantangan industri yang semakin 

pesat, pemilihan lokasi bisnis pun patut di pertimbangkan. Lokasi yang strategis 
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memungkinkan menjadi pertimbangan konsumen untuk mendatangi perusahaan 

atau toko. 

 Definisi lokasi menurut Heizer dan Render (2015) yaitu: 

”Lokasi adalah pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi sering 

kali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. 

Lokasi yang strategis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan 

dari keuntungan dari lokasi perusahaan.” 

 

 Menurut Rohmat dan Saputra (2015) Lokasi adalah salah satu unsur 

dalam bauran pemasaran yang memegang peranan penting dalam hal 

mengalokasikan barang atau jasa dan melancarkan arus barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen. 

 Dari hasil studi yang pernah dilakukan lokasi menjadi salah satu langkah 

strategi yang penting dalam memasarkan produk. Ketika lokasi yang dimiliki jauh 

dari konsumen secara otomatis konsumen tidak akan tahu produk yang dipasarkan 

oleh usaha tersebut. Hal ini akan menimbulkan konsumen tidak akan datang 

karena produk yang dipasarkan tidak diketahui konsumen. Hasil ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013), Muzakki (2013). Hasil dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.   

 Kedua hal diatas, brand image  dan lokasi memiliki hubungan dengan 

loyalitas sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi seorang konsumen untuk 

memiliki loyalitas terhadap suatu produk dari sebuah perusahaan. 

 Melalui loyalitas pelanggan, bagaimana suatu merek dapat bertahan di 

dalam benak pelanggan agar pelanggan dapat setia terhadap merek yang akan di 

konsumsinya. Disini brand image yang kuat akan mempengaruhi pelanggan untuk 

setia terhadap produk yang mereka konsumsi. Maka dari itu elemen-elemen brand 

image yaitu keunggulan asosiasi merek (favorability of brandassociation). 

Kekuatan asosiasi merek (strenght of brand association) dan keunikan merek 

(uniqueness of brandassociation) perlu dievaluasi agar dapat diketahui yang mana 

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan.(Antonio Nalau, 2012). 
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Menurut Kotler dan Keller (2012:149), loyalitas kosumen asdalah: 

“Loyalitas atau kesetiaan adalah komitmen yang dipegang kuat untuk 

membeli atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa 

depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran.” 

 Memiliki konsumen yang loyal merupakan sesuatu yang patut 

dipertahankan perusahaan. Menurut Griffin  yang dikutip Ratih Hurriyati 

(2010:130), loyalitas dalam kaitannya dengan prilaku pembelian ditandai dengan: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur. 

2. Melakukan pembelian antar lini. 

3. Mereferensikan kepada orang lain. 

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing 

Berbagai usaha untuk meciptakan produk yang unggul dalam kegiatan pemasaran 

menyebabkan perusahaan membutuhkan suatu strategi untuk mempengaruhi pasar 

dengan cara mencari peluang usaha yang baik dalam bentuk produk maupun 

dalam bentuk produk maupun jasa pelayanan dengan demikian hal ini 

memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang 

lebih baik dari sebelumnya dan lebih baik dari saingannya (Sisilia Oktavia 

Umboh, Altje Tumbel, Djurwati Soepeno,2015) 

 Dengan demikian penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh positif elemen pemasarannya, diantara dalah brand image  dan lokasi 

terhadap loyalitas konsumen guna menjadi bahan motivasi dan evaluasi bagi 

perusahaan agar lebih baik dari sebelumnya. Penulis memperkuat landasan teori 

dan referensi penulisan laporan ini memlaui beberapa penelitian terdahulu dengan 

variabel variabel yang sama. Berikut penelitian terdahulu yang penulis gunakan 

Tabel 2.3  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

1 Desy purwanti 

Atmaja, 

Martinus 

Pengaruh 

produk, Harga, 

Lokasi dan 

X1 : Produk 

X2 : Harga  

X3 : Lokasi 

Deskriptif Terdapat pengaruh yang 

signifikan dalam variabel 

produk terhadap keputusan 
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Febrian 

Adiwinata 

Kualitas layanan 

Terhadap 

Loyalitas di 

Kopitiam Oey 

Surabaya  

X4 : kualitas 

layanan 

 

Y : Loyalitas 

pembelian konsumen di 

kopi Oey. Variabel harga 

dan lokasi dan kualitas 

layanan memiliki pengaruh 

yang kecil atau tidak 

signifikan terhadap loyalitas 

kosumen di kopitiam Oey. 

2 Nischay K. 

Upamannyu, 

Bhakar (2014) 

Effect of 

Customer 

Satisfaction on 

Brand Image & 

Loyalty 

Intention: A 

Study of 

Cosmetic 

Product 

X1 : 

Kepuasan 

Konsumen 

X2 : Brand 

image 

Y : 

Loyalty 

Konsumen   

descriptive Penelitian ini menganalisis 

bagaimana dampak 

kepuasan konsumen dan 

citra merek terhadap 

loyalitas dan hasilnya 

menyebutkan bahwa 

kepuasan konsumen dan 

citra merek berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

3 Fitri Aggraini, 

Ruzukna 

(2015) 

The effect of 

Brand on 

customer 

Loyalty daily 

newspaper 

X1: Brand 

image 

 

Y: Loyalitas 

Konsumen 

Descriptiv

e  

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa Variabel 

Brand image dalam 

penelitian ini meliputi 3 

komponen, baik itu 

kekuatan asosiasi merek, 

keunggulan asosiasi merek 

masing-masing memiliki 

indikator yang saling 

berkaitan dan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 

pelanggan. 

4  Yu-TeTu,  The Impact of X1: brand Analisis Berdasarkan hasil  (Uji F) 
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Shean-Yuh 

Lin, Tan-Kui 

Hsu (2013) 

Brand Image 

and Customer 

Commitment on 

Loyalty: An 

Empirical Study 

of Automobile 

Sector 

image 

 

X2: 

komitmenn 

konsumen 

Y: Loyalitas 

pelanggan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

5 Farli dan 

Maria V.J 

Tileung (2015) 

Pengaruh Citra 

Merek,Kualitas 

layanan Dan 

Lokasi Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Menggunakan 

Jasa salon 

Headquarters 

Manado  Town 

square 

X1: Citra 

Merek 

X2: Kualitas 

Layanan 

X3: Lokasi 

 

Y: Keputusan 

konsumen  

Asosiatif 1. Secara simultan citra 

merek, kualitas layanan dan 

lokasi berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen. 

2. Secara parsial citra merek 

dan kualitas layanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

konsumen, sedangkan lokasi 

secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

konsumen.  

6 Sisilia Oktavia 

Umboh, Altje 

Tumbel, 

Djurwati 

Soepono 

(2015) 

Analisis 

Kualitas Produk, 

brand image dan 

life style 

terhadap 

loyalitas pakaian 

Wanita di 

Missisippi 

Manado  Town 

square 

X1: Kualitas 

Produk 

X2: Brand 

image 

X3: Life style 

Asosiatif 1. Kualitas Produk, Brand 

image dan life style secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

Loyalitas pakaian di 

mississippi Manado Town 

Square. 

2. Kualitas Produk dan 

Brand image secara parsial 

berpengaruh signifikan 
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terhadap Loyalitas pakaian 

di Mississippi Manado 

Town Square.  

7 Happy 

Francisca & 

Drs.Sugiyono 

(2014) 

Perspektif 

Konusmen 

Terhadap Retail 

Mix Di ayam 

Bakar Primarasa 

Ahmad Yani 

Surabaya 

X: Retail mix 

X1: 

Costumer 

Servive 

X2: Store 

Design and 

Display 

X3: 

Communicati

on mix 

X4: Location 

X5: 

Merchandise 

X6: Pricing 

Deskriptif Dari indikator-indikator 

elemen retail mix di Ayam 

Bakar Primarasa Ahmad 

Yani yang dinilai paling 

baik dalam hal lokasi Ayam 

Bakar Primarasa di jalan 

Ahmad Yani mempunyai 

lahan parkir yang memadai. 

Selain itu retail mix yang 

diterapkan Ayam Bakar 

Primarasa Ahmad Yani 

Surabaya sudah baik. 

8 Merinda 

Tornia (2016) 

Pengaruh harga 

dan Citra Merek 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

produk footwear 

yongki komaladi 

X1: Harga 

X2: Citra 

Merek 

 

Y: Loyalitas 

pelanggan 

Deskriptif Berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan, maka 

hipotesis yang menyatakan 

bahwa terapat pengaruh 

yang signifikan dati brand 

image (X1) dan Presepsi 

harga (X2) terhadap 

loyalitas konsumen sepatu 

merek Nike (Y) secara 

simultan dapat diterima 

9 Romario 

Septian  

The Impact of 

Brand image on 

Customer 

X: Brand 

image 

 

Deskriptif Setelah dilakukan 

pengumpulan data melalui 

kuesioner, dilakukan 
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Loyalty 

Converse 

Footware 

Y: Customer 

Loyalty 

pengolahan data dengan 

beberapa  uji prasyarat, uji 

hipotesis dan regresi linier 

sederhana, diperoleh hasil 

bahwa ada pengaruh bran 

image terhadap loyalitas 

konsumen(Brand loyalty). 

10 Septhani 

Rebeka Larosa 

Dr Y Sugiarto 

PH, SU (2011) 

Analisis 

Pengaruh Harga, 

Kualitas produk, 

dan Lokasi 

Terhadap 

Loyalitas (Studi 

kasus pada 

Warung-Warung 

Makan Di 

Sekitaran 

Simpang Lima 

Semarang) 

X1: Harga 

X2: Kualitas 

Produk  

X3: Lokasi 

 

Y: Loyalitas  

Deskriptif Variabel harga, kualitas 

produk dan lokasi baik 

secara parsial maupun 

secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

loyalitas. 

 

   Paradigma penelitian merupakan konsep dasar dan alur berfikir yang melandasi 

penelitian dan menghubungkan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka berpikir 

yang dirumuska penulis adalah sebagai berikut: 
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Lokasi 

- Alur lalu lintas 

dan aksesabilitas 

- Karakteristik 

lokasi 

 

  

Loyalitas Konsumen 

- Melakukan pembelian ulang 

secara teratur 

-melakukan pembelian antar lini 

- Mereferensikan kepada orang lain 

- Menunjukan kekebalan terhadap 

tarikan pesaing 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah oleh peneliti,2019 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

 

2.6.2 Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Brand image berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen 

Someday Clothing 

2. Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen 

Someday Clothing 

3. Brand image dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen Someday Clothing 

 

 

 

Brand image 

- Brand Favorability  

- Brand Strength 

- Brand Uniqueness 

  

 


