
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pemasaran 

Setiap hubungan individu atau organisasi yang menyebabkan saling tukar 

menukar adalah pemasaran. Bahwa inti dari pemasaran adalah transaksi yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. 

Dalam memenuhi kebutuhannya ada pihak yang meminta dan ada pihak 

yang menawarkan. Pemasaran menarik perhatian yang sangat besar baik dari 

perusahaan, lembaga, maupun antar bangsa. Bergesernya sifat dari distribusi dan 

penjualan menjadi pemasaran dalam suatu kebulatan menyebabkan berbagai 

organisasi melaksanakan pemasaran seperti lembaga-lembaga pemerintahan, 

organisasi keagamaan, dan lain-lain memandang pemasaran sebagai suatu cara 

baru untuk berhubungan dengan masyarakat umum.  

2.1.1     Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup yang 

mencakup kegiatan menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan oleh 

konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa 

yang akan memenuhi keinginan konsumen tersebut dan kemudian memutuskan 

cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan selanjutnya 

mendistribusikan produk atau jasa tersebut. 

Menurut Hasan (2008 : 1) mengemukakan bahwa : 

Pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang 

bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder 

(pelanggan, karyawan, pemegang saham).    



Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009 : 5) yaitu : 

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan orang lain. 

Maka dari dua pengertian di atas dapat diambil pengertian penting dari 

pemasaran yaitu: 

1. Pemasaran adalah sebuah konsep ilmu strategi bisnis 

2. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pertukaran. 

3. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana 

menentukan harga, promosi, serta menciptakan barang. 

4. Pemasaran berorientasikan pada konsumen yang ada dan potensial.  

2.1.2 Pengertian Bauran Pemasaran  

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memutuskan apa dan 

bagaimana strategi yang dijalankan atau dipakai menghadapi lingkungan ekstemal 

dan internalnya. Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran 

yang disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Elemen-elemen bauran 

pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan dalam 

komunikasinya dengan dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen sasaran. 

Adapun pengertian bauran pemasaran yang dikemukan oleh Kotler dan 

Armstrong (2008:62) adalah sebagai berikut : 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis 

terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang 

diinginkannya di pasar sasaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk 



mempengaruhi permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat 

tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan 

serta semua ini ditujukan untuk memberi kepuasan kepada konsumen. 

Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat elemen, yaitu produk, 

harga, tempat dan promosi. Keempat elemen tersebut saling berhubungan satu 

sama lainnya dan dapat dikombinasikan sesuai dengan lingkungan, baik di dalam 

maupun di luar perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas secara singkat mengenai 

keempat elemen bauran pemasaran tersebut :  

2.1.2.1 Produk (product) 

Definisi produk menurut Kotler & Armstrong (2008:62) adalah sebagai 

berikut : 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada pasar sasaran. 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2008:139) 

pengertian produk adalah sebagai berikut: 

Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 
berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik 
pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan 
pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna 
memuaskan keinginannya. 

Dari dua pengertian di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa produk itu 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk dapat 

dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen melalui ciri-ciri yang dimiliki baik yang nyata maupun 

yang tidak nyata. 

Terdapat beberapa keputusan dalam sebuah produk. Keputusan produk 

menurut Kotler & Amstrong bahwa keputusan pembelian itu meliputi : 



1. Atribut Produk 

Mengembangkan suatu produk mencakup manfaat yang akan disampaikan 

oleh atribut produk yaitu seperti mutu produk, sifat produk, dan rancangan 

produk. 

a. Mutu produk : kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya; 

termasuk keawetan, kehandalan, ketepatan, kemudahan 

dipergunakan dan diperbaiki serta atribut bernilai lain. 

b. Sifat produk : alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan 

dari produk perusahaan lain. 

c. Rancangan produk : proses merancang gaya dan fungsi produk; 

menciptakan produk yang menarik, mudah, aman, dan tidak mahal 

untuk dipergunakan, serta sederhana dan ekonomis untuk dibuat 

dan didistribusikan. 

2. Penetapan Merek (branding) 

Penetapan merek dapat menambah nilai suatu produk. Penetapan merek 

menjadi isu utama dalam strategi merek karena : 

a. Mengembangkan produk bermerek membutuhkan investasi 

pemasaran yang besar dalam jangka panjang, terutama untuk iklan, 

promosi, dan kemasan. 

b. Kebanyakan perusahaan belajar bahwa kekuatan berada ditangan 

perusahaan yang mengendalikan nama merek. 

3. Pengemasan (packaging) 

Pengemasan adalah aktivitas merancang dan membuat wadah atau 

pembungkus untuk suatu produk. 

4. Pembuat label (labeling)  

Label yang bervariasi dari potongan kertas sederhana yang diikatkan pada 

produk secara gambar grafik yang rumit yang merupakan bagian dari 

kemasan.   



5. Pelayanan Pendukung Produk 

Pelayanan pendukung produk adalah pelayanan yang merupakan tambahan 

pada produk aktual. Semakin banyak perusahaan menggunakan pelayanan 

pendukung produk sebagi alat utama untuk meraih keunggulan bersaing.  

2.1.2.2   Harga (price) 

Umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang sedang 

bernegosiasi. Penjual akan meminta harga lebih tinggi dari yang mereka harap 

akan mereka terima,dan pembeli akan menawar kurang dari yang mereka harap 

akan dibayar. Melalui tawar-menawar akhirnya mereka akan sampai pada harga 

yang dapat diterima. Jadi harga merupakan salah satu unsur yang penting dari 

kegiatanpemasaran untuk memudahkan setiap produk untuk dijual. 

Harga merupakan salah satu elemen bauran promosi yang menghasilkan 

pendapatan dan paling fleksibel (harga dapat berubah dengan cepat). Untuk itu 

perusahaan harus dapat menangani penetapan harga dengan baik sebelum dijual 

kepada konsumen. 

Pengertian harga menurut Kotler dan Amstrong (2008:62) : 

harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. 

Sedangkan pengertian harga menurut Alma (2008 : 169) adalah: 

Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.  

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah 

sejumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memperoleh barang dan jasa 

yang diinginkan.       



2.1.2.3  Distribusi (Place) 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:40) pengertian distribusi adalah 

sebagai berikut : 

Distribusi adalah sekelompok organisasi saling tergantung dan 

membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau 

dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis   

Sedangkan menurut Hasan (2008:348) pengertian distribusi adalah sebagai 

berikut : 

Distribusi medrupakan basis lokal kantor operasional dan administrasi 

perusahaan yang memiliki nilai strategis yang memperlancar dan 

mempermudah penyampaian produk dari produsen kepada konsumen melalui 

transaksi perdagangan. 

Kondisi distribusi sangatlah berhubungan dengan situasi dan kondisi yang 

tepat dengan maksud agar produk-produk dapat mencapai pasar yang dituju tepat 

pada waktunya.  

2.1.2.4  Promosi (promotion) 
Definisi promosi menurut Hasan (2008:367) adalah sebagai berikut : 

Promosi adalah fungsi pemasaran yang fokus untuk mengkomunikasikan 

program 

 

program pemasaran secara persuasif kepada target audience 

(pelanggan 

 

calon pelanggan) untuk mendorong terciptanya transaksi 

 

pertukaran antara perusahaan dan audience  

Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh  Shoell yang dikutip oleh 

Alma (2008:179) adalah sebagai berikut : 

Promosi usaha yang dilakukan oleh marketer, berkomunikasi dengan calon 

audience. Komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, informasi, atau 

perasaan audiens. 



 
Pada hakekatnya promosi dilakukan adalah untuk mengingatkan konsumen 

akan adanya kerberadaan sebuah produk sehingga dapat mengubah atau 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan tersebut.  

Program pemasaran efektif adalah dengan mencampurkan elemen bauran 

pemasaran kedalam program yang terkoordinasi yang dirancang untuk mencapai 

pasar sasaran pemasaran perusahaan yang sukses adalah yang dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan secara ekonomis dan mudah serta dengan komunikatif yang 

efektif.  

2.2 Merek (Brand) 

Merek adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk 

yang penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alasan, 

dimana merek suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk tersebut. 

Ketika orang-orang berfikir tentang suatu produk atau jasa, mereka 

biasanya memikirkan sifat-sifat dan keistimewaan, serta manfaat praktis yang akan 

diberikan dari produk atau jasa itu kepada konsumen. Namun, ketika mereka 

memikirkan suatu merek, mereka berfikir melampaui hal ini dan dengan suatu cara 

yang benar-benar berbeda, karena pemberian merek menambahkan suatu dimensi 

emosional pada hubungan produk-pelanggan. 

Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu 

merupakan identitas untuk membedakan produk yang dihasilkan perusahaan dari 

produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk 

tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen. 

Tujuan perusahaan menciptakan pembelian terhadap produk yang 

dihasilkan dan pemberian merek memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

hubungan yang baik dengan konsumen. Dengan demikian hubungan ini 

diharapkan dapat menghasilkan pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan 

kemampuan untuk menghasilkan laba sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.   



2.2.1 Pengertian Merek  

Merek merupakan atribut produk yang sangat penting dan dapat 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan. Agar  dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai brand ini, maka penulis 

mengemukakan pengertian brand dari beberapa ahli diantaranya : 

Menurut Kotler (2009:258), merek adalah : 

merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau 
kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang 
atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan 
mendiferensiasikan mereka dari para pesaing.  

Sedangkan definisi brand atau merek menurut Simaora (2002:3) yaitu : 

merek adalah nama, tanda, simbol, desain  atau kombinasi atribut-
atribut produk lainnya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan 
membedakan barang atau jasa suatu penjual dari barang atau jasa 
penjual lain. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa semua definisi 

mempunyai pengertian yang sama mengenai merek. Pada dasarnya merek tersebut 

terdiri dari bagian yaitu nama merek dan tanda merek. Selain itu ada merek dagang 

dan hak cipta yang merupakan bagian yang dilindungi. 

Menurut Rangkuty (2002:2) yaitu : 

1. Nama Merek (Brand Name) yang merupakan bagian yang diucapkan 

misalnya, pepsodent, BMW, Toyota dan sebagainya. 

2. Tanda Merek (Brand Mark) yang merupakan sebagian merek yang dapat 

dikenali namun tidak diucapkan, seperti lambang, desain huruf atau warna 

khusus. Misalnya: simbol Toyota, gambar tiga berlian Mitsubishi. 

3. Tanda Merek Dagang (Trade Mark) yang merupakan merek atau sebagaian 

dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk 

menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual 

dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek (tanda merek). 

4. Hak Cipta (Copy Right) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi 

oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya 

tulis, karya musik atau karya seni. 



Merek dagang pada dasarnya merupakan janji penjual untuk memberikan 

menfaat dan jasa kepada pembeli. Merek terbaik akan menunjukkan suatu jaminan 

kualitas. Tetapi lebih dari sekedar itu merek merupakan simbol yang kompleks.  

Menurut Hasan (2008:152) tingkatan merek dapat dibagi menjadi enam 

yaitu : 

1. Atribut 

Setiap merek memiliki atribut tertentu. Misalnya Mercedes mengisyaratkan 

mahal, tahan lama, berkualitas, nilai jual kembali yang tinggi, cepat, dan 

sebagainya. 

2. Manfaat 

Merek bukanlah sekedar sekumpulan atribut, karena yang dibeli konsumen 

adalah manfaat, bukannya atribut. Atribut harus diterjemahkan ke dalam 

manfaat 

 

manfaat fungsional dan atau emosional 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

4. Budaya 

Merek memcerminkan budaya tertentu. 

5. Kepribadian 

Merek juga dapat memproyeksikan kepribadian tertentu. Apabila merek itu 

menyangkut orang, binatang, atau suatu objek, apa yang akan 

terbayangkan? Misalnya mercedes memberi kesan pimpinan yang baik 

(orang), singa yang berkuasa (binatang), atau istana yang megah (Objek). 

6. Pemakai 

Merek menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah 

sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal 

untuk penggunaan mereknya. 



Jika perusahaan memperlakukan merek sebagai suatu nama maka 

perusahaan telah kehilangan makna pemberian merek. Tantangan dalam 

pemberian merek adalah untuk mengembangkan sekumpulan pengertian-

pengertian yang mendalam tentang merek. Dengan kata lain, jika pembeli dapat 

memvisualisasikan semua dimensi merek di atas, maka merek tersebut memiliki 

makna yang dalam dan jika sebaliknya, maka merek tersebut memiliki makna 

yang dangkal. 

Dengan memperhatikan keenam dimensi merek di atas maka pemasar 

harus memutuskan pada dimensi mana identitas merek akan diletakkan. 

Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemasar adalah dengan hanya 

mempromosikan merek saja. Hal ini dapat mengakibatkan : 

 

Pembeli tidak tertarik pada atribut merek karena sesungguhnya mereka 

lebih tertarik pada manfaat merek. 

 

Pesaing dapat dengan mudah meniru atribut-atribut tersebut. 

 

Atribut yang sekarang ini kelak akan berkurang nilainya.  

2.2.2 Karakteristik Merek 

Setiap perusahaan tentu menginginkan suatu brand yang dipakai oleh suatu 

produk menjadi brand pilihan konsumen sehingga akan memberikan dukungan 

yang besar bagi keberhasilan suatu produk dipasar. Untuk itu selain untuk 

membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan dari produk 

pesaingnya brand juga berfungsi untuk mempermudah konsumen untuk mengenali 

dan mengidentifikasikan barang atau jasa yang hendak dibeli. 

Dengan demikian, Menurut Rangkuti (2002:37) merek tersebut meliputi : 

1. Nama merek harus menunjukan manfaat dan mutu produk tersebut. 

2. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenal, dan diingat. Nama yang 

singkat sangat mudah membantu. 

3. Nama merek harus mudah terbedakan, artinya harus spesifik dan khas. 

4. Nama merek harus mudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa asing. 

5. Nama merek harus bisa memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat 

perlindungan hukum. 



Suatu brand yang baik harus memiliki kriteria di atas, meskipun pada 

kenyataanya tidak semua karakteristik tersebut dapat dipenuhi oleh suatu merek.  

Tetapi perusahaan berusaha agar dapat memenuhi kriteria tersebut bagi 

produk yang dihasilkannya, agar perusahaan dapat memenuhi tujuan dari 

pemberian merek terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan.  

2.2.3 Kebijaksanaan Pemberian Merek Dipandang dari Sudut Pandang 

Konsumen dan Produsen 

Walaupun pemberian merek terhadap suatu produk akan memberikan nilai 

tambah pada produknya, namun perlu ditijau pula mengenai manfaat bila dilihat 

dari sudut pandang yang berkepentingan dalam hal ini adalah produsen dan 

konsumen. 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Rangkuti (2002:139) menyatakan 

sebagai berikut : 

1. Brand ditinjau dari sudut pandang produsen 

a. Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-

pesanan dan memperkecil timbulnya permasalahan. 

b. Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi 

penjual dari pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila tidak, setiap 

pesaing akan meniru produk yang telah berhasil dipasaran. 

c. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan 

kesetiaan konsumen terhadap produknya, dimana kesetiaan 

konsumen akan melindungi penjual dari persaingan serta membantu 

memperketat pengendalian dalam merencanakan strategi bauran 

pemasaran. 

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokan pasar 

kedalam segmen-segmen. 

e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik. 

Dengan membawa nama perusahaan, merek-merek ini sekaligus 

mengiklankan kualitas dan besarnya perusahaan.  



2. Brand ditinjau dari sudut pandang konsumen 

a. Memudahkan konsumen untuk mengenali mutu dari produk 

tersebut. 

b. Dapat berjalan dengan mudah dan efisien, terutama ketika membeli 

produk yang sama. 

c. Dengan adanya merek tertentu, konsumen dapat mengaitkan status 

dan prestisenya. 

2.3 Keputusan-keputusan dalam Branding 

Branding decision atau keputusan merek bagi suatu produk sangatlah 

penting karena merupakan tahap awal bagi suatu produk untuk apakah produk 

yang akan dihasilkan akan diberi merek atau tidak. Tentu ada pertimbangan yang 

harus diperhatikan agar merek tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak dalam hal ini konsumen dan produsen.  

Menurut Kotler & Sutanto (2001:578) keputusan-keputusan dalam 

branding terdiri dari :  

2.3.1 Keputusan Pembentukan Merek (brand decision) 

Perusahaan harus memutuskan bagaimana suatu merek dapat menerangkan 

sebuah nama merek pada produknya. Pemberian merek menjadi sangat penting, 

sehingga jarang ditemukan barang yang tidak memiliki merek.  

2.3.2 Keputusan Pemberian Nama Merek (brand name decision) 

Para produsen yang mencantumkan merek pada produk-produknya mereka 

akan menghadapi beberapa pilihan. Terdapat empat strategi pemberian nama 

merek yaitu : 

1. Nama merek khusus (individual brand name). Contohnya Indofood 

(Sarimie, Indomie, Supermie, Canasta, Keebler). 

Strategi ini memungkinkan perusahaan mencari nama terbaik untuk 

masing-masing produk baru. Keuntungan yang utamanya adalah reputasi 

perusahaan tidak terikat erat dengan produk itu. 



2. Nama kelompok gabungan bagi semua produk (blanket family name for all 

product). Contohnya Sanyo dan Philips. 

Keuntungannya adalah rendahnya biaya pengembangan karena tidak 

membutuhkan riset nama atau pengeluaran iklan yang besar untuk 

menciptakan pengakuan merek. 

3. Nama kelompok yang terpisah bagi semua produk (separate family name 

for all product). Contohnya Ultra Jaya (Buavita untuk minuman sari buah, 

Ultra untuk minuman susu, Teh Kotak untuk minuman teh). 

Strategi ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sering menciptakan 

nama kelompok yang berbeda untuk lini produk yang agak berbeda dalam 

kelas produk yang sama. 

4. Nama perusahaan digabung dengan nama khusus (company trade name 

combined with individual product name). Contohnya Lippo (Bank Lippo, 

Asuransi Lippo, Lippo Karawaci, Sekuritas Lippo). 

Beberapa produsen mengikat nama perusahaan mereka pada satu nama 

merek individual untuk masing-masing produk. Nama perusahaan 

melegitimasikan, dan individual mengindividualisasikan baru. Keuntungannya 

mempermudah serta menghemat biaya namun kelemahannya jika produk lama 

menurun reputasinya maka produk barunya akan ikut terpengaruhi.  

2.3.3 Keputusan Penyediaan Merek (Brand Sponsor Decision) 

Dalam memutuskan pencantuman merek pada suatu produk, seorang 

produsen mempunyai beberapa pilihan mengenai pihak mana yang sebaiknya 

memberi merek.  

Berikut ini adalah tipe-tipe merek : 

1. Merek Produsen (manufacture s brand), merupakan nama merek dari 

produsen atau dipasarkan oleh produsen dengan merek lisensi.    

Contohnya Sony, IBM. 

2. Merek Sendiri (private brand), dimana produk yang dipasarkan ke 

pedagang perantara yang kemudian memberi merek tersendiri.  

Contohnya merek perantar, merek penyalur. 



3. Merek Campuran (mixed brand), dimana produsen memproduksi produk 

dengan merek pabrik dan sebagian lagi dengan merek sendiri.  

Contohnya Whire Pol yang memproduksi dan menjual produknya dengan 

merek pabrik maupun merek distributor.  

2.3.4 Keputusan Strategi Merek (brand strategy decision) 

Strategi pemberian merek terdiri dari : 

1. Merek baru (New Brand) 

Sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah nama baru ketika 

memasuki sebuah kategori produk baru. Strategi ini dapat 

dilakukan karena tidak ada nama merek yang sesuai. Contoh 

Konimex. 

2. Nama kelompok gabungan bagi semua produk (blanker family 

name). Contohnya Sanyo dan Philips 

Keuntungannya adalah rendahnya biaya pengembangan karena 

tidak membutuhkan riset nama atau pengeluaran iklan yang besar 

untuk menciptakan pengakuan merek. 

3. Nama kelompok yang terpisah bagi semua produk (separate family 

name for all product). Contohnya Ultra Jaya (Buahvita untuk 

minuman sari buah, Ultra untuk minuman susu, The Kotak untuk 

minuman teh) 

Strategi ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sering 

menciptakan nama kelompok yang berbeda untuk lini produk yang 

agak berbeda dalam kelas produk yang sama. 

4. Nama perusahaan digabung dengan nama khusus (Company trade 

name combine with individual product name). Contohnya Lippo 

(Bank Lippo, Asuransi Lippo, Lippo Karawaci, Sekuritas Lippo) 

Beberapa produsen mengikat nama perusahaan mereka pada suatu 

nama merek individual untuk masing-masing produk. Nama 

perusahaan melegitimasikan, dan individual 

mengindividualisasikan baru. Keuntungannya mempermudah serta 



menghemat biaya namun kelemahannya jika produk lama menurun 

reputasinya maka produk barunya akan ikut terpengaruhi.  

2.3.5 Keputusan Penetapan Ulang Posisi Merek (Brand Reposition Decision) 

Sebaik apapun merek ditempatkan di pasar, perusahaan menetapkan 

kembali posisinya. Pesaing mungkin meluncurkan suatu merek menyaingi merek 

perusahaan dan merebut pangsa pasarnya. Atau preferensi pelanggan mungkin 

beralih, meninggalkan merek perusahaan dengan permintaan kecil. 

Faktor yang dihadapi dalam keputusan ini adalah : 

a. Biaya penetapan ulang posisi merek untuk segmen itu. Biaya itu 

meliputi perubahan mutu produk, pengemasan, pengiklanan, dan lain-

lain. Jadi biaya ini semakin besar dengan sekian jauhnya jarak 

penetapan ulangnya. 

b. Pendapatan yang dapat diperoleh merek tersebut pada posisi barunya. 

Pendapatan ini tergantung pada jumlah konsumen dalam segmen yang 

dipilih tersebut, tingkat pembelian rata-rata dan lain-lain.  

2.4 Brand Image 

Dalam pasar masa sekarang ini, sebagian perusahaan menyediakan produk 

dan jasa yang serupa. Pada dasarnya, pasar-pasarnya ini adalah komoditas yang 

digerakan oleh kebutuhan dasar dan standar jasa yang minimum. Ketika para 

pelanggan mempertimbangkan faktor-faktor seperti itu, produk dan jasa akan 

memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana komsumen membedakan produk-

produk dan jasa-jasa itu. Ketika faktor-faktor pada kualifikasi dasar yang terpenuhi 

dan konsumen mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia, maka citra merek 

memainkan peranan yang sangat penting.  

Para konsumen akan mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap citra 

perusahaan atau produknya. Citra akan efektif bila melakukan tiga hal yaitu: 

1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai. 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan oleh karakter pesaing. 



3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental.  

2.4.1 Pengertian Brand Image  

Keterkaitan konsumen pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi 

pada banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya 

sehingga akan terbentuk citra merek (brand image). Citra merek (brand image) 

yang baik akan mendorong untuk meningkatkan volume penjualan. Tetapi untuk 

lebih jelasnya beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai brand image.  

Pendapat Rangkuti (2002:43), mengenai Brand Image yaitu: 

Brand Image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk 

dibenak konsumen.  

Dari pengertian di atas dapat ditarik simpulan bahwa brand image 

mewakili atau menggambarkan arti yang melekat dari sebuah merek yang dapat 

timbul dari konsumen dengan hanya menyebutkan brand image sebuah produk.  

2.4.2 Manfaat Brand Image 

Image atau persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan atau produknya 

adalah strategi pemasaran dalam sejumlah cara seperti yang dikemukakan 

oleh Rangkuti (2004:17) yaitu: 

1. Image dapat dibuat sebagai tujuan didalam strategi perusahaan. 

2. Image dapat dipakai sebagai suatu dasar untuk bersaing dengan brand 

image produk lain yang sejenis yang dihasilkan oleh pesaing. 

3. Brand image juga dapat membantu memperbaharui penjualan suatu 

produk. 

4. Brand image dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek kualitas 

strategi pemasaran. 

5. Brand image dapat dihasilkan dari fakto-faktor lain di luar usaha-usaha 

strategi pemasaran    



2.5 Perilaku Konsumen   

Sebagai objek utama dalam kegiatan pemasaran, konsumen merupakan 

satu hal yang harus mendapat  perhatian dari seorang pemasar. Maka sebelum 

merencanakan aktivitas pemasarannya perusahaan perlu mengenal konsumen 

sasarannya dan tipe dari proses keputusan yang mereka lalui. Sebagian keputusan 

membeli melibatkan hanya seorang pembuat keputusan, keputusan membeli 

lainnya mungkin melibatkan beberapa peserta, yang memerankan peranan seperti 

pengambil prakarsa, orang yang mempengaruhi, pembuat keputusan, pembeli dan 

pemakai. Tugas pemasar diantaranya adalah mengenai adalah mengenal peserta 

 

peserta pembeli lainnya, pengaruh yang mereka berikan terhadap pembeli, 

memahami tingkah pembeli pada setiap tahap pembelian dan faktor 

 

faktor yang 

mempengaruhi tingkah laku mereka. Pemahaman terhadap semua itu 

memungkinkan pemasar untuk mengembangkan sebuah program pemasaran yang 

efektif dan penting artinya bagi pasar sasaran.  

2.5.1 Pengertian Perilaku Konsumen   

Dalam perkembangan konsep pemasaran mutahir, konsumen ditempatkan 

sebagai sentral perhatian. Para pemasar harus berusaha mengkaji aspek 

 

aspek 

konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan 

mampu meraih pangsa pasar yang tersedia. Terdapat dua alasan mengapa para 

pemasar harus benar 

 

benar mengenal dan mempelajari perilaku konsumen. 

Pertama. Konsumen merupakan titik sentral perhatian pemasaran. Dengan 

mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada saat ini 

merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun 

pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien.  

Kedua, perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa 

lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran 

ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh 

konsumen.  

Konsumen mempunyai arti yang penting bagi perusahaan karena akan 

membeli output perusahaan tersebut. Dalam memahami perilaku konsumen 



terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipelajari, yaitu apa yang 

mereka beli, mengapa mereka beli, bagaimana mereka membeli, kapan mereka 

membeli, dimana mereka membeli, dan berapa sering mereka membeli.  

Kotler dan Keller (2009:166), mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

berikut : 

Perilaku Konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, 
kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 
bagaimana barng dan jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 
kebutuhan dan keinginan mereka. 

Sementara itu, Hasan (2008:129), lebih menekankan perilaku konsumen sebagai 

suatu respon dalam bentuk tindakan.  Ia mengatakan bahwa : 

Perilaku Konsumen merupakan respon psikologis yang kompleks, 
yang muncul dalam bentuk perilaku 

 

tindakan yang khas secara 
perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 
menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan 
keputusan dalam melakukan pembelian produk, termasuk dalam 
melakukan pembelian ulang  

Dari definisi 

 

definisi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Perilaku Konsumen menyoroti perilaku indvidu dan rumah tangga. 

2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian 

serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk. 

3. Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti 

jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, dimana, dan bagaimana 

memperoleh dan menggunakan produk. Juga termasuk variabel 

 

variabel yang 

tidak dapat diamati seperti nilai 

 

nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan 

pribadi, persepsi, bagaimana mereka mengevaluasi alternatif, dan apa yang 

mereka rasakan tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam

macam.  

2.5.2 Model Perilaku Konsumen  

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan melayani kebutuhan dan 

keinginan konsumen sasaran.  Tetapi mengenal konsumen tidaklah mudah. Para 



pelanggan mungkin saja menyatakan kebutuhan dan keinginan  mereka dan 

mungkin beraksi terhadap pengaruh yang mengubah pikiran mereka.  

Para pemasar atau perusahaan harus mempelajari keinginan, persepsi, 

preferensi, dan perilaku pembelian konsumen tersebut. Hal 

 

hal tersebut akan 

memberikan petunjuk untuk mengembangkan produk 

 

produk baru, ciri 

 

ciri 

produk, harga, saluran distribusi, pasar dan unsur bauran pemasaran lainnya.  

Titik tolak memahami perilaku pembeli adalah memahami rangsangan 

(stimuli) dan tanggapan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke dalam 

pikiran pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan oleh konsumen 

menghasilkan keputusan pembelian tertentu. Tugas perusahaan untuk memahami 

apa yang terjadi dalam pikiran pembeli, antara masuknya pengaruh dari luar dan 

keputusan pembelian konsumen.  

Menurut Kanuk dan Schiffman (2007: 6), titik tolak model rangsangan-

tanggapan keputusan pembelian diperlihatkan dalam gambar 2.1 keputusan 

konsumen, semua pengalaman mereka dalam belajar, memilih, menggunakan, 

bahkan dalam memposisikan produk.  

           Gambar. 2.1 
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Bauran pemasaran (markeitng mix) pada model perilaku pembelian 

merupakan rangsangan pemasaran yang paling utama. Meliputi : produk, harga, 

tempat, dan promosi. Sedangkan pemasaran dan lingkungan akan memasuki 

kesadaran para pembeli sehingga membentuk proses keputusan pembelian. 

Selanjutnya karakteristik pembeli yang meliputi budaya, sosial, pribadi, 

dan psikologi, dan proses pengambilan keputusan meliputi pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan dan perilaku pembelian. Kedua 

hal tersebut akan menimbulkan keputusan pembelian produk tertentu.  

2.5.3 Faktor 

 

faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Keputusan konsumen dalam melakukan pembelian tidak berada dalam 

sebuah tepat yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Perilaku mereka sangat 

mempengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis. Sebagian 

besar dari faktor 

 

faktor tersebut tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, namun 

demikian harus tetap diperhitungkan. Kotler dan Keller (2009:166) menyebutkan 

empat faktor yang mempengaruhi konsumen dalam perilaku pengambilan 

keputusan pembelian adalah sebagai berikut :               



Gambar. 2.2 
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1. Faktor Budaya  

Faktor Budaya ini terdiri dari: 

a) Budaya 

Seseorang menciptakan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan 

perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lainnya. 

b) Sub-budaya 

Sub-budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah 

geografis.  



c) Kelas Sosial 

Stratafikasi kadang-kadang terbentuk system kasta dimana anggota 

kasta yang berbeda dibesarkan dalam peran tertentu dan tidak dapat 

mengubah keanggotaan kasta mereka.  

2.

 

Faktor Sosial

 

Merupakan pembagian masyarakat yang relative homogeny dan permanen 

yang tersusun secara hirarkis yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, 

dan perilaku yang serupa. Dan faktor sosial ini kemudian diuraikan lagi 

menjadi: 

a) Kelompok acuan 

Seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. 

b) Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan ia telah menjadi objek penelitian yang 

luas. 

c) Peran dan status  

Seseorang berpartisipasi ked ala banyak kelompok sepanjang hidup 

keluarga klub, organisasi.  

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, 

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Setiap orang membeli barang-barang yang berbeda pada tingkat usia 

tertentu dan tingkat manusia terhadap pakaian, perabot rekreasi juga 

berhubungan dengan usia.   



b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Seorang 

direktur perusahaan akan mempunyai pola konsumsi yang berbeda 

dengan seorang dokter dan lain sebagainya. 

c) Gaya hidup 

Merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekpresikan dalam 

aktivitas, minat dan opini. 

d) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang 

berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relative 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.  

4. Faktor psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: 

a) Motivasi 

Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang untuk 

bertindak. 

b) Persepsi 

Merupakan proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 

mengorganisasikan dan menginterprestasi masukan-masukan informasi 

guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. 

c) Pembelajaran 

Meliputi perubahan prilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 

d) Keyakinan dan sikap 

Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang 

tentang suatu hal. Keyakinan dapat berdasarkan pengetahuan, pendapat, 

atau kepercayaan.    



2.5.4  Proses niat beli  

Konsumen harus melalui tahapan-tahapan didalam membeli suatu produk. 

Tahapan-tahapan proses membeli terdiri dari : 

1. Pengenalan kebutuhan atau masalah (meed recognition) 

Proses pembelian dimulai pada saat dimana pembeli mengenali suatu masalah 

atau kebutuhan, kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

dan eksternal. 

2. Pencarian informasi (information research) 

Konsumen yang tergugah akan kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak yang terbagi pada dua tingkat situasi perhatian 

yang menguat dan pencarian informasi secara aktif. Sumber informasi 

konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok, yaitu : 

- Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

- Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan toko. 

- Sumber publik : media massa, organisasi penentu peningkat penentu. 

- Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi alternatif (evaluation of alternatif) 

Konsumen memproses informasi merek yang bersaing dan membuat penilaian 

akhir melalui beberapa proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 

berorientasi kognitif, yaitu model yang menganggap konsumen yang 

membentuk penilaian atas produk terutama secara sadar dan rasional. 

Konsumen memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memandang sebagai 

atribut yang dianggap penting dan konsumen mengembangkan sekumpulan 

keyakinan merek tentang posisi tiap-tiap merek berdasarkan masing-masing 

atribut. Kumpulan keyakinan atas merek tertentu akan membentuk citra merek 

(brand image). 

4.  Niat beli 

Penilaian terhadap niat beli dipengaruhi oleh maksud dari niat beli 

tersebut,artinya apa yang menyebabkan maksud untuk membeli tersebut, 

dimana terdapat dua faktor penyebab yaitu sikap orang lain dan faktor-faktor 



situasi tak terduga seperti faktor harga, pendapatan, dan keluarga dan 

keuntungan yang dihadapkan pada produk tersebut. 

5.  Perilaku pasca pembelian (post purchase behavior) 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan dan ketidak 

puasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir pada saat produk dibeli, melainkan 

berlanjut pada periode pasca pembelian yang terdiri atas : 

- Kepuasan pasca pembelian 

Harapan konsumen timbul berdasarkan kepada informasi yang mereka 

terima tentang suatu produk. Jika mereka mendapatkan kenyataan yang 

tidak sesuai dengan harapan maka mereka merasa tidak puas. Begitu juga 

sebaliknya, apabila produk tersebut memenuhi harapan maka konsumen 

akan merasa puas. 

- Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen merasa puas,ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut dan konsumen yang tidak puas mungkin akan membuang 

produk tersebut. Hal ini bisa diatasi dengan cara membentuk komunikasi 

yang baik antara pemasar dan konsumen. 

- Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Para pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan membuang 

produk tertentu. Jika cara konsumen menyimpan produk itu kedalam 

lemasri untuk selamanya, mungkin produk tersebut tidak begitu 

memuaskan. Jika para konsumen tersebut menjal dan mempertukarkan 

produk tersebut,maka penjualan produk baru akan menurun dan jika 

konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara 

mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak 

lingkungan.    



2.5.5    Tipe Perilaku Pembelian Konsumen 

Pengambilan keputusan oleh konsumen akan berbeda menurut jenis 

keputusan pembelian. Assael, seperti dikutip Kotler (2000), membedakan empat 

tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli 

dan tingkat perbedaan diantara merek, seperti diilustrasikan gambar di bawah ini: 

Gambar. 2.3 
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A. Perilaku Membeli yang rumit (Complex Buying Behavior) 

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan 

 

perbedaan yang jelas 

diantara merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu membeli 

produk 

 

produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan dapat 

mencerminkan diri pembelinya. 

Biasanya konsumen tidak tahu banyak tentang kategori produk dan harus 

berusaha untuk mengetahuinya. Sehingga pemasar harus menyusun strategi 

untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut produk, 

kepentingannya, tentang merek perusahaan, dan atribut produk lainnya.  



B. Perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan (Dissonance Reducing 

Buying Behavior) 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan diantara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang harganya 

mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan membeli secara relatif cepat karena 

perbedaan merek terlihat. Pembeli biasanya mempunyai respon terhadap harga 

atau yang memberikan kenyamanan. Konsumen akan memperhatikan 

informasi yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 

C. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan (Habitual Buying Behavior) 

Dalam hal ini, konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan 

berdasarkan kesetiaan pada merek. Konsumen memilih produk secara berulang 

bukan karena merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal produk 

tersebut. Setelah membeli mereka tidak mengevaluasi kembali mengapa 

mereka membeli produk tersebut, karena mereka tidak terlibat dengan produk. 

D. Perilaku membeli yang mencari keragaman (Variety Seeking Buying Behavior) 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari 

keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan 

merupakan suatu yang mutlak. Perilaku ini biasanya terjadi pada produk 

 

produk yang sering dibeli, murah, dan konsumen sering mencoba merek 

 

merek baru.  

2.6 Proses Pengambilan Keputusan  

2.6.1  Pengertian Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan menurut Kotler dan Armstrong (2004:227) yaitu 

Tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan 

pembelian produk. 



Menurut Schiffman dan Kanuk (1997:558) keputusan dalam arti umum 

adalah pemilihan suatu aktivitas dari dua atau lebih pilihan. Dengan kata 

lain, bila seseorang akan mengambil keputusan, maka terdapat pemilihan 

terhadap alternatif alternatif yang ada.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (1997:560) terdapat empat model 

konsumen yang mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengambil 

keputusan, antara lain : 

1. Economic Man. Dalam pasar persaingan sempurna, konsumen sering 

digolonglan sebagai economic man, yaitu orang yang mengambil keputusan 

dengan rasional. Untuk mengambil keputusan yang ekonomis, seseorang harus 

mengenal semua alternatif, mungkin ia dapat membuat urutan tentang 

keuntungan dan kerugian dengan alternatif dan juga dapat mengidentifikasikan 

alternatif terbaik. Meskipun demikian, konsumen jarang memilki informasi 

yang cukup akurat sehingga kurang memiliki tingkat kekuatan dalam motivasi 

untuk mengambil keputusan yang sempurna. 

2. Passive Man. Berbeda dengan economic man, passive man digambarkan 

sebagai konsumen yang pada dasarnya patuh pada minat melayani diri sendiri 

(self service) dan usaha 

 

usaha pemasar. Konsumen kadang 

 

kadang 

melakukan pembelian secara impulsif dan irasional. 

3. Cognitive Man. Menggambarkan konsumen sebagai orang yang aktif mencari 

produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan memperkaya kehidupan 

mereka. Model ini memfokuskan pada proses bagaimana konsumen mencari 

dan mengevaluasi informasi dan pengecer yang terpilih. Dalam model ini 

konsumen juga digambarkan sebagai sistem pemroses informasi yang 

mengarahkan pada pembetukan pilihan dan pada akhirnya kepada pilihan 

pembelian. Berbeda dengan economic man, cognitive man lebih realistis dan 

menggambarkan konsumen sebagai orang yang tidak mencari semua informasi 

yang ada dari setiap pilihan, karena mereka akan menghentikan pencarian 

informasinya setelah mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang 



alternatif yang dipilih, dimana informasi ini cukup untuk mengambil 

keputusan. 

4. Emotional Man. Pada kenyataannya, kita selalu melibatkan perasaan yang 

dalam atau emosi ketika dihadapkan pada pembelian atau untuk memilki 

sesuatu. Hal ini dapat terlihat ketika konsumen mengambil keputusan yang 

berdasarkan pada emosi tidak menekankan pada pencarian informasi sebelum 

pembelian, tetapi lebih menekankan pada suasana hati (mood), hal ini berarti 

bahwa orang yang emosional tidak dapat membuat keputusan.  

2.6.2 Peran Pembelian   

Suatu proses keputusan pembelian bukan sekedar mengetahui berbagai 

faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Terdapat lima peran dalam keputusan 

membeli, yaitu : 

a. Initiator adalah orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk 

atau jasa tertentu. 

b. Influencer adalah orang yang pandangan / nasehatnya memberi bobot dalam 

pengambilan keputusan akhir. 

c. Decider adalah orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan 

keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan hendak 

membeli, dengan bagaimana cara membeli, dan dimana akan dibeli. 

d. Buyer adalah orang yang melakukan pembelian nyata. 

e. User adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa.  

2.6.3 Jenis Pengambilan Keputusan Konsumen dan Tingkat Keterlibatannya. 

Proses pengambilan keputusan pembelian sangat bervariasi. Hawkins 

(1990) membagi proses pengambilan keputusan ke dalam tiga jenis, yaitu : 

1. Pengambilan Keputusan yang Luas (extended decision making), merupakan 

jenis pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari pengenalan 



masalah konsumen yang dapat dipecahkan melalui pembelian beberapa 

produk. Untuk keperluan ini konsumen mencari informasi tentang produk atau 

merek tertentu dan mengevaluasi beberapa, baik masing - masing 

 
masing 

alternatif  tersebut dapat memecahkan masalah. Evaluasi produk atau merek 

akan mengarah kepada keputusan pembelian. Selanjutnya konsumen akan 

mengevaluasi hasil keputusannya. Proses pengambilan keputusan yang luas 

terjadi untuk kepentingan khusus bagi konsumen atau untuk pengambilan 

keputusan yang memerlukan tingkat keterlibatan tinggi, misalnya pembelian 

produk 

 

produk yang mahal, mengandung nilai prestise, dan dipergunakan 

untuk waktu yang lama, bisa pula untuk kasus pembelian produk yang 

dilakukan pertama kali 

2. Pengambilan Keputusan yang Terbatas (limited decision making) 

Proses pengambilan keputusan yang terbatas terjadi apabila konsumen 

mengenal masalahnya, kemudian mengevaluasi beberapa alternatif produk atau 

merek berdasarkan pengetahuan yang dimilki tanpa berusaha mencari 

informasi baru tentang produk atau merek tersebut. Ini biasanya berlaku untuk 

pembelian produk 

 

produk yang kurang penting atau pembelian yang bersifat 

rutin. Dimungkinkan pula bahwa proses pengambilan keputusan terbatas 

terjadi pada kebutuhan yang bersifat emosional. 

3. Pengambilan Keputusan yang Bersifat Kebiasaan (habitual decision making) 

Proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan merupakan proses yang 

paling sederhana, yaitu konsumen mengenal masalahnya kemudian langsung 

mengambil keputusan untuk membeli merek favoritnya. Evaluasi terjadi 

apabila merek tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
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2.6.3.1 Tipe 

 
tipe Keterlibatan  

Terdapat dua tipe keterlibatan konsumen yaitu keterlibatan situasional 

(situasional involvement) dan keterlibatan tahan lama (enduring involvement). 

Keterlibatan situasional hanya terjadi seketika pada situasi khusus dan temporer 

sifatnya. Tipe keterlibatan lama, berlangsung lama dan lebih permanen sifatnya. 

Soloman (1996) menyebutkan enduring involvement sebagai ego involvement. 

Artinya, tingkat keterlibatan seorang konsumen terhadap suatu merek produk lebih 

memperhatikan resiko sosial yang mungkin diterimanya. 

Tingkat dan jenis keterlibatan konsumen dalam pembelian suatu merek 

produk dipengaruhi oleh beberapa kondisi meliputi konsumen. Gambar model 

keterlibatan dibawah ini menggambarkan berbagai kondisi mempengaruhi tingkat 

keterlibatan dan juga bagaimana tingkat keterlibatan tersebut mempengaruhi 

dalam pemrosesan informasi dan pada akhirnya menimbulkan pembuatan 

keputusan yang kompleks 

Gambar 2.5 
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Kondisi yang mempengaruhi terciptanya enduring involvement adalah pentingnya 

produk pada citra diri konsumen, daya tarik yang terus menerus dari suatu produk, 

daya tarik emosional dan simbol 

 
simbol dari kelompok rujukan. Sementara itu 

kondisi utama terciptanya keterlibatan situasional yaitu adanya simbol 

 

simbol 

kelompok rujukan pada suatu produk (badge value), serta adanya resiko dalam 

pembelian. Konsumen akan terlibat secara situasional pada produk 

 

produk yang 

ada hubungannya dengan simbol 

 

simbol dan nilai 

 

nilai kelompok rujukan 

(reference group).  

Adanya badge value pada suatu produk juga tidak hanya mampu 

menciptakan keterlibatan situasional, tetapi juga biasa menciptakan keterlibatan 

yang lebih permanen (enduring involvement). Hal ini bisa terjadi ketika seseorang 

sudah merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok itu. 

Keterlibatan seseorang sudah merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kelompok rujukan yang didalamnya dia menjadi anggota kelompok itu. 

Keterlibatan situasional yang disebabkan oleh kondisi adanya resiko dalam 

pembelian, karena konsumen merasakan adanya ketidakpastian mengenai 

keputusaannya atau adanya akibat buruk yang potensial dari pembuatan keputusan.  

2.6.3.2 Faktor 

 

faktor yang Menentukan Tingkat Keterlibatan Konsumen 

Tingkat keterlibatan di dalam pembelian, tergantung pada lima faktor, 

yaitu : 

1. Pengalaman sebelumnya (previous experience). Ketika konsumen telah 

memilki pengalaman sebelumnya dengan barang atau jasa, tingkat keterlibatan 

biasanya menurun. Setelah mengulangi produk percobaan, para konsumen 

mempelajari cara untuk membuat pilihan yang cepat. Karena para konsumen 

telah mengetahui produk dan bagaimana produk itu akan memuaskan 

kebutuhan mereka, maka keterlibatan di dalam keputusan pembelian mereka 

menjadi berkurang. 



2. Minat (interest). Keterlibatan berhubungan langsung kepada minat para 

konsumen, pada umumnya wilayah minat ini berbeda 

 
beda dari satu individu 

ke individu lainnya. 

3. Resiko (perceived risk of negative consequences). Seperti resiko yang 

dirasakan dalam pembelian suatu produk meningkat maka keterlibatan 

konsumen juga tinggi. Jenis resiko yang membuat konsumen memperhatikan, 

didalamnya termasuk resiko keuangan, resiko psikologis. Pertama, resiko 

keuangan terhadap penurunan kekayaan atau daya beli. Karena resiko yang 

tinggi berhubungan dengan harga pembelian yang tinggi pula, konsumen 

menjadi sangat terlibat dengan keputusan pembelian produk tersebut. Oleh 

karena itu biasanya harga dan keterlibatan berhubungan langsung. Kedua, para 

konsumen yang mengalami resiko sosial ketika mereka membeli produk yang 

dapat memberikan efek bagi opini sosial mereka. Ketiga, para pembeli 

mengalami resiko psikologis jika mereka merasa  bahwa mereka salah dalam 

membuat keputusan yang mungkin menyebabkan banyak keprihatinan atau 

kegelisahan. 

4. Situasi (situation). Keadaan pembelian akan mengubah keputusan atas 

keterlibatan yang rendah menjadi keterlibatan yang tinggi. Keterlibatan yang 

tinggi muncul ketika para konsumen merasakan resiko pada situasi khusus. 

5. Pandangan Sosial (social visibillity). Keterlibatan juga meningkatkan 

sebagian pandangan sosial dari meningkatnya produk.  

2.6.3.3 Tahap 

 

tahap dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Model ini menekankan bahwa proses 

pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. 

Setiap konsumen tentu akan melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian 

yang mereka buat. Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka membalik tahap-

tahap tersebut. Gambar berikut ini melukiskan  proses tersebut : 



Gambar 2.6 

Proses Keputusan Pembelian   

Sumber : Kotler (2009) 

1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan diinginkan. 

Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun 

eksternal. Dari pengalaman sebelumnya orang telah belajar bagaimana 

mengatasi dorongan ini dan dimotivasi ke arah produk yang diketahui akan 

memuaskan dorongan ini. 

Terdapat dua kondisi di dalam mengenali kebutuhan, yaitu : 

b. Keadaan aktual, dimana konsumen mempunyai masalah ketika suatu 

produk atau jasa tidak dapat memuaskan kebutuhannya. 

c. Keadaan yang diinginkan, dimana konsumen menemukan sesuau yang 

baru yang dapat menuju pada proses keputusan. Kebutuhan itu bersifat 

biogenik atau kebutuhan yang terpendam sampai ia terangsang oleh 

rangsangan yang berasal dari luar, seperti iklan.  

2. Pencarian Informasi (Information Searching) 

Pencarian informasi dimulai ketika konsumen merasakan adanya kebutuhan 

yang mungkin dapat dipenuhi. Konsumen akan memerlukan adanya informasi 

yang akan menjadi dasar dalam pilihan. Pengalaman masal lalu yang diingat 

kembali mungkin akan memberikan informasi yang mampu membantu untuk 

membuat pilihan saat ini, sebelum mencari sumber lain. Jika konsumen tidak 

mempunyai pengalaman, mereka akan mencari informasi dari luar lingkungan 

luar untuk dasar pilihannya. 
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Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatannya. Yang pertama 

adalah perhatian meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi yang 

sedang 

 
sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara aktif yang dilakukan 

dengan mencari informasi dari segala sumber. 

Sumber 

 

sumber informasi konsumen menurut Kotler (2009:185), terbagi 

kedalam empat kelompok, yaitu : 

1) Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan) 

2) Sumber komersial (periklanan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan 

tampilan) 

3) Sumber publik (media masa, organisasi pemeringkat konsumen) 

4) Sumber eksperimental (penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk) 

Melalui usaha pencarian informasi ini, konsumen akan mengenal sejumlah 

pilihan merek yang tersedia di pasaran beserta keunggulannya. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluating Alternative) 

Dalam tahap ketiga ini, konsumen memproses informasi tentang pilihan merek 

untuk membuat keputusan terakhir. Tahap ini meliputi proses penilaian 

terhadap sifat dan ciri produk, manfaat produk, kepercayaan terhadap produk 

dan terbentuknya sikap konsumen terhadap beberapa pilihan merek. 

Identifikasi pembelian sangat tergantung dari sumber yang dimiliki dan adanya 

resiko kesalahan dalam penilaian. 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Pada tahap evaluasi keputusan, konsumen membentuk suatu kecenderungan 

diantara sejumlah merek dalam sejumlah pilihan. Konsumen juga membentuk 

kecenderungan untuk membeli dan mengarah pada pembelian merek yang 

paling disukai. Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi kecenderungan untuk 

membeli dan keputusan membeli, yaitu : 

a. Sikap orang lain (Attitudes of other) 

b. Faktor 

 

faktor situasi yang tidak terduga 



c. Faktor situasional yang tidak terantisipasi (Unanticipated situasional 

factors) 

Jika konsumen memutuskan untuk membeli, maka konsumen tersebut akan 

membuat lima sub-keputusan, yaitu : 

a. Keputusan merek yang dipilih (Brand Decision) 

b. Keputusan toko yang dipilih (Vendor Decision) 

c. Keputusan mengenai jumlah (Quantity Decision) 

d. Keputusan mengenai waktu pembelian yang akan dipilih (Time Decision) 

e. Keputusan mengenai cara pembayaran (Payment Method Decision)   

5. Perilaku Purna Jual (Post Purchase Behavior) 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan. 

Terdapat tiga langkah yang menyangkut perilaku pasca pembelian (Kotler, 

2009:190), yaitu : 

1) Kepuasan pasca pembelian (post purchase satisfaction) 

Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat harapan pembeli atas suatu 

produk dengan kinerja produk yang dirasakan pembeli. 

2) Tindakan pasca pembelian (post purchase actions) 

Kepuasan dan ketidakpuasan pembeli atas suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, untuk 

selanjutnya ia akan memperlihatkan peluang untuk melakukan pembelian 

berikutnya dan juga akan mempromosikannya kepada orang lain. 

Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas terhadap pembeliannya, 

maka ia akan beralih kepada merek lain. 

3) Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian (post purchase use and 

disposal) 

Tingkat kepuasan konsumen merupakan suatu fungsi dari keadaan produk 

yang sebenarnya dengan keadaan produk yang diharapkan konsumen. 



Kepuasan atau ketidakpuasan akan mempengaruhi aktivitas konsumen 

berikutnya, rasa puas akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian berikutnya, tetapi jika konsumen merasa tidak puas, konsumen 

akan beralih kepada merek lain.  

2.7. Niat Pembelian 

Yang dimaksud dengan niat pembelian menurut McCharty, 

(2002:298) adalah : 

Dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang atau 

jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2007:228), yaitu : 

Suatu model sikap seseorang terhadap objek barang yang sangat cocok 

dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau merek 

tertentu  

Ada dua kategori niat konsumen untuk membeli suatu produk, yaitu : 

3.  Produk 

4.  Kelas Produk  

Niat kategori satu, umumnya dirujuk sebagai pembelian yang terencana 

sepenuhnya. Tidak selalu merupakan hasil dari keterlibatan yang tinggi dan 

pemecahan masalah yang diperluas. Konsumen akan lebih bersedia 

menginvestasikan waktu dan energi dalam berbelanja dan membeli. Oleh 

karena itu distribusi dapat menjadi lebih selektif.  

2.7.1 Niat Berperilaku 

Niat didefinisikan oleh Fishbein dan Ajzen (dalam Zulganef dan 

Amaliawati 2009) sebagai kemungkinan subjektif seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan tertentu. Mereka lebih jauh menjelaskan bahwa niat terkait dengan 

empat unsur yang berbeda, yaitu perilaku (behavior), objek (target) yang menjadi 



sasaran perilaku, situasi (situation) dimana perilaku akan dijalankan, dan waktu 

dimana perilaku dimunculkan.  

Dharmmesta (dalam Zulganef dan Amaliawati 2009) menggambarkan 

variabel niat dalam TPB sebagai: 

1. Penangkap atau perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai 

dampak pada suatu perilaku 

2. Penunjuk seberapa keras seseorang berani mencoba 

3. Penunjuk seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk 

dilakukan 

4. Paling dekat berhubungan dengan perilaku selanjutnya  

Mengacu kepada gambaran niat yang dikemukakan oleh Dharmmesta di 

atas, maka memahami niat merupakan awal atau dasar memahami perilaku 

seorang konsumen dalam memilih produk 

a. Pembelian Ulang 

Pembelian ulang merupakan tindakan pasca pembelian yang disebabkan oleh 

adanya kepuasan yang dirasakan konsumen atas produk yang telah dibeli atau 

dikonsumsi sebelumnya. Apabila produk tersebut telah memenuhi harapan 

konsumen, maka ia akan membeli kembali produk tersebut, dan sebaliknya. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004:506) 

Pembelian ulangan biasanya mena ndakan bahwa produk memenuhi 

persetujuan konsumen dan bahwa ia bersedia memakainya lagi dan dalam 

jumlah yang lebih besar   

Menurut Ferdinand (2002:129) salah satu dimensi dari perilaku pembelian 

adalah niat membeli ulang. Berdasarkan teori 

 

teori niat membeli ulang yang ada, 

beliau menyimpulkan bahwa niat beli ulang dapat dikenali atau didefinisikan 

melalui indikator 

 

indikator sebagai berikut   



Tabel 2.1 

Indikator niat Beli Ulang 

Niat transaksional Niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

berkeinginan untuk selalu membeli ulang produk yang telah 

dikonsumsi 

Niat referensial Niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang cenderung 

mereferensikan produk yang sudah dibelinya agar juga dibeli 

orang lain 

Niat preferensial Niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

memiliki preferensi utama pada produk yang telah 

dikonsumsinya. Preferensi ini hanya dapat diganti apabila 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya 

Niat eksploratif Niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi menganai produk yang diminatinya dan 

mencari informasi untuk mendukung sifat 

 

sifat positif dari 

produk yang dilangganinya 

Sumber : Dr. Augusty Ferdinand, Structural Equation Modeling dalam penelitian 

Manajemen, 2002,hal 129  

Menurut Macanlay dan Cook (1996:12), ada tiga komponen yang menjadi faktor 

 

faktor penunjang seseorang melakukan pembelian ulang, yaitu : 

1. Kualitas produk dan layanan yang dihasilkan 

2. Cara memberikan layanan tersebut 

3. Hubungan antar pribadi yang terbentuk melalui layanan tersebut. 

Jadi dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen 

akan terjadi jika dipegang oleh faktor 

 

faktor pelayanan yang positif, dan 

diharapkan akan mendororng konsumen untuk melakukan pembelian produk 



yang ditawarkan, sehingga diharapkan kesetiaan konsumen yang akan 

mendorong untuk melakukan pembelian ulang.  

b. Pengaruh Brand Image Terhadap Niat Beli Ulang Konsumen  

Setiap perusahaan harus memperhatikan brand image dari produknya, 

karena brand image merupakan salah satu pertimbangan yang ada di benak 

konsumen sebelum membeli suatu produk. Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2007:173), jika konsumen tidak mempunyai pengalaman dengan suatu produk, 

mereka cenderung untuk mempercyai merek yang disukai atau yang terkenal. Itu 

sebabnya perusahaan harus menciptakan brand image yang positif atau baik dan 

diyakini konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dan dengan 

sendirinya akan menumbuhkan niat beli ulang konsumen akan barang dan jasa 

yang ditawarkan. Sebaliknya, apabila brand image suatu produk negatif dalam 

pandangan konsumen, maka niat beli konsumen terhadap produk atau jasa tersebut 

menjadi rendah. Image yang positif secara tidak langsung membantu kegiatan 

perusahaan dalam mempromosikan produk dan jasa yang dipasarkannya dan hal 

tersebut akan menjadi kekuatan (strength) bagi perusahaan dalam menghadapi 

persaingan. Sehingga apabila suatu produk atau jasa mempunyai brand image 

yang positif, maka akan semakin tinggi pula niat konsumen untuk membeli ulang 

produk atau jasa tersebut.          


