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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

 Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk memperjelas pengertian 

manajemen, berikut beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manajemen: 

 Menurut Handoko (2000:10) manajemen adalah: 

Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan. 

Sedangkan menurut Menurut A.F. Stoner (2006:Organisasi.org): 

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta 

penggunaan sumua sumber daya yang ada pada organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan definisi di atas, bahwa manajemen pada intinya merupakan  

koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan yang berada di dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
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2.2 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Pengertian pemasaran atau marketing adalah suatu konsep dan cara dari 

kegiatan bisnis untuk memenangkan pasar dan menarik minat konsumen dengan cara 

mengetaui kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan pasar sasaran yang tepat, 

serta merancang produk dan jasa yang tepat untuk melayani pasar hingga sampai ke 

konsumen. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan 

menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk 

dengan mudah, mempromosikan secara efektif, dan mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan. 

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai pengertian pemasaran, maka 

penulis mengemukakan pendapat dari beberapa para ahli, antara lain: 

Menurut Saladin (2007:1): 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk  merencanakan, menentukan harga, promosi, dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009:5): 

Pemasaran adalah sebuah proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara besar mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan 

suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat menarik minat beli 

konsumen hingga dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen, dengan cara 
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melakukan aktifitas bisnis yaitu, menciptakan, menawarkan, dan melakukan 

pertukaran dari nilai produk tersebut dengan pihak lain. 

 

2.2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Berikut adalah beberapa definisi dari manajemen pemasaran menurut para 

ahli: 

 Menurut Shultz  (2005, p130): 

Manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan 

pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian 

dari perusahaan. 

Menurut Alma (2007:130): 

Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau 

oleh perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5): 

Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomusikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. 

Menurut ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran tugas-tugas dan 

mencapai tujuan yang diinginkan pasar sasaran, yang membutuhkan proses analisis, 

perencanaan, pengarahan dan pengawasan untuk menciptakan pertukaran dan 

mencapai tujuan perusahaan. 



 
 

17 
 

2.3 Bauran Pemasaran 

2.3.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang 

diinginkan dari pasar sasaran mereka, alat itu membentuk suatu bauran pemasaran 

(marketing mix). Bauran pemasaran (marketing mix) mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan. 

Menurut Alma (2009:205-210): 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah strategi mencampur kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil yang maksimal. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:18): 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran 

yang dapat digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran. 

            Menurut Kotler dan Keller (2007:52) bauran pemasaran dapat 

diklasifikasikan menjadi 4P (price, produk, place, promotion). Adapun pengertian 

dari masing-masing bauran pemasaran diatas adalah: 

1. Produk (product) 

Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan jasa perusahaan kepada 

pasar, yang mencakup antara lain: kualitas, rancangan, bentuk, merek dan 

kemasan produk. 

2. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar untuk produk atau jasa 

tertentu. 
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3. Saluran distribusi (place) 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar dapat 

diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (promotion) 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

 

Gambar 2.1  

The Four P Of The Marketing 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2007:53) 
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 Dari ke empat alat pemasaran di atas, diketahui bahwa bauran pemasaran 

(marketing mix) serangkaian alat-alat pemasaran yang dapat membantu perusahaan 

mencapai tujuannya. Bauran pemasaran juga merupakan dasar manfaat yang 

disampaikan pemasar kepada pembeli. Bauran pemasaran dapat mempengaruhi 

permintaan dan respon konsumen terhadap suatu produk. 

 

2.4 Pengertian Produk 

 Produk bukanlah sekedar dari kumpulan fitur berwujud. Konsumen cenderung 

melihat produk sebagai paket manfaat yang rumit yang dapat memuaskan kebutuhan 

mereka. Ketika merancang produk, para pemasar harus lebih dahulu 

mengidentifikasikan kebutuhan inti konsumen yang akan dipenuhi oleh produk 

tersebut. Kemudian perencana produk mendesain produk actual dan mencari cara 

menambah manfaat produk tersebut untuk menciptakan paket manfaat yang paling 

memuaskan konsumennya. (Kotler & Armstrong, 2003, p341). Beberapa para ahli 

mengemukakan pengertian produk: 

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:9): 

Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar 

untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi  sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

 

Menurut Tjiptono (2008:95) : 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. 
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 Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud, yang nantinya akan diminta, dicari, dibeli, digunakan dan dikonsumsi 

untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. 

 

2.4.1 Klasifikasi Produk 

 Penggolongan produk dapat dilihat dari ketahanan produk dan tujuan 

pemakaiannya. Dibawah ini dijelaskan mengenai klasifikasi produk menurut 

ketahanannya. Kotler dan Keller (2009:5-7) : 

1. Barang tahan lama 

Barang tahan lama (durable goods) merupakan barang yang secara normal 

dapat digunakan berkali-kali atau untuk jangka waktu yang relative lama.  

2. Barang tidak tahan lama 

Barang tidk tahan lama (non durable goods) adalah barang-barang secara 

normal hanya dapat digunakan satu kali atau beberapa kali saja, yang artinya 

sekali pakai barang tersebut akan habis atau tidak dapat dipakai lagi. 

Misalinya: makanan, rokok, sabun, dan lain-lain. 

3. Jasa 

Jasa adalah suatu kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. Jasa tidak dapat diraba, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Jasa bersifat 

tidak tahan lama, karena manfaat jasa hanya dapat dikonsumsi sekali pakai 

saja, tidak dapat dipakai secara berulang-ulang. Misalnya: jasa potong rambut, 

jasa bengkel, jasa pendidikan dan lain-lain. 

 

Adapun klasifikasi produk konsumen menurut Kotler (2005:73) adalah: 

1. Barang kenyamanan (convinence), yaitu barang-barang yang biasanya 

sering dibeli konsumen, segera dan dengan usaha yang minimum, 

Contoh : Shampoo, surat kabar. 

Barang kenyamanan (convinence) dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 
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a. Staples, yaitu barang yang dibeli konsumen secara teratur. 

Contoh : Pasta gigi, shampo. 

b.  Impulse goods, yaitu barang yang dibeli berdasarkan keinginan 

seketika, tanpa perencanaan atau usaha pencarian. 

Contoh : Permen dan majalah yang disimpan di dekat kasir. 

c. Emergency goods, yaitu barang yang dibeli saat kebutuhan itu 

mendesak.  

Contoh : Payung di musim hujan 

2. Barang belanjaan (Shopping), yaitu barang-barang yang karakteristiknya 

dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam 

proses pembelinya.  

Contoh : Furniture, mobil bekas. 

Barang belanjaan (Shopping) dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Homogeneous shopping goods, yaitu memiliki mutu yang sama tetapi 

harga yang berbeda dalam membanding-bandingkan. 

Contoh : Tv, radio ( barang-barang elektronik). 

b. Heterogeneous shopping goods, yaitu model produk sering lebih 

penting bagi konsumen daripada harga.  

Contoh : Pakaian, handphone. 

3.  Barang khusus (speciality goods), yaitu barang-barang dengan 

karakteristik unik atau identifikasi merek di mana untuk memperoleh 

barang-barang itu sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. 

Contoh : Kartu smart Provider, komponen computer 

4. Barang normal tidak dicari (unsought), yaitu barang-barang yang tidak 

diketahui atau diketahui konsumen tidak terpikirkan untuk membelinya. 

Contoh : Asuransi jiwa, batu nisan. 
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2.5 Promosi 

2.5.1 Pengertian Promosi 

 Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian promosi, 

penulis akan menguraikan beberapa pendapat sebagai berikut: 

 

Menurut Saladin (2007: 179) : 

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya 

tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap 

mengingat produk tersebut. 

 

Menurut Tjiptono (2008:221) : 

Promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya. 

 

 Menurut Alma dalam Admin (2010) : 

Promosi adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi, dan 

meyakinkan masyarakat terhadap sesuatu. 

 

 Dari ketiga definisi diatas maka penulis dapat membuat kesimpulan bahwa 

promosi adalah salah satu cara berkomunikasi dalam pemasaran yang digunakan 

penjual untuk mempengaruhi, membujuk serta mengingatkan pembeli tentang 

keberadaan suatu produk penjual. Yang nantinya pembeli akan mengenal produk 

tersebut sehingga terjadi proses pembelian. 
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2.5.2 Bauran Promosi 

 Bauran promosi menurut Kotler dan Keller (2009:174) adalah Marketing 

Communication Mix yang lebih dikenal dengan istilah Promotion Mix atau bauran 

promosi yaitu: 

1. Iklan, yaitu semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan promosi 

ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. Bentuk yang paling dikenal 

oleh masyarakat adalah melalui media elektronik dan media cetak. 

2. Promosi penjualan, yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

percobaan pembelian produk atau jasa. Bentuknya seperti undian, hadiah, 

sampel, dll. 

3. Acara dan pengalaman, yaitu kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi 

yang berhubungan dengan merek tertentu. Bentuknya seperti festival, seni, 

hiburan, acara amal, dll. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu beragam program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individunya. Bentuknya seperti pidato, seminar, donasi amal, dll. 

5. Pemasaran langsung, yait penggunaan surat, telepon, facsimile, e-mail, ata 

internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon 

atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran interaktif, yaitu kegiatan dan program online yang dirancang untuk 

melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung dengan atau tidak 

langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan 

penjualan produk dan jasa. 

7. Pemasaran dari mulut ke mulut,, yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan 

elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan dan 

pengalaman membeli atau menggunakan produk dan jasa. Bentuknya seperti 

orang ke orang atau chatroom. 
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8. Penjualan personal, yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli 

prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, atau 

pengadaan pesa. Bentuknya seperti presentasi penjualan, rapat penjualan, dll. 

 

2.6 Periklanan (Advertising) 

2.6.1 Pengertian Periklanan (Advertising) 

 Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam memasarkan suatu barang atau 

jasa, maka perusahan memerlukan suatu usaha promosi, di mana salah satu alat dari 

promosi yang dapat digunakan perusahaan tersebut adalah iklan. Untuk memberi 

gambaran yang jelas mengenai periklanan, maka penulis mengemukakan pendapat 

dari beberapa para ahli, antara lain: 

 

Menurut Kriyantono (2008 : 174) :  

Iklan adalah sebagai bentuk komunikasi nonpersonal yang menjual 

pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi 

orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. 

 

Menurut Kottler dan Keller (2009:207) : 

Periklanan adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non pribadi 

dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. 

   

 Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa periklanan adalah pesan-

pesan atau ide yang disampaikan produsen kepada konsumen melalui media yang 

tepat, yang bertujuan untuk membujuk ataupun mempengaruhi konsumen agar 

membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan.  
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2.6.2 Tujuan Periklanan 

 Tujuan iklan pada intinya adalah menyampaikan informasi tentang suatu 

produk kepada konsumen. Kotler dan Amstrong (2004, p641) menyatakan tujuan 

periklanan adalah sebagai berikut: 

1. Menginformasikan 

a. Menceritakan pada pasar tentang produk baru 

b. Menganjurkan kegunaan baru produk tertentu 

c. Menginformasikan pasar tentang perubahan harga 

d. Menjelaskan cara kerja produk 

e. Menggambarkan layanan yang tersedia 

f. Mengoreksi kesan yang salah 

g. Mengurangi ketakutan pembeli 

h. Menciptakan citra perusahaan 

2. Membujuk 

a. Menciptakan preferensi merek 

b. Mendorong pergantian ke merek anda 

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

d. Membujuk pelanggan membeli sekarang 

e. Membujuk pelanggan untuk menerima kunjungan tenaga penjualan 

3. Mengingatkan 

a. Mengingatkan pelanggan bahwa produk itu mungkin diperlukan dalam 

waktu dekat 

b. Mengingatkan pelanggan dimana membeli produk tersebut 

c. Mempertahankan produk tersebut tetap ada di benak konsumen selama 

bukan musimnya 

d. Mempertahankan kesadaran produk tertinggi (top of mind) di benak 

konsumen. 
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2.6.3 Memilih Media Periklanan 

Saat ini ada begitu banyak media yang digunakan sebagai media untuk 

beriklan. Menurut Kotler dan Keller (2009:209) pemilihan media adalah proses 

menemukan media yang paling efektif biaya untuk menghantarkan jumlah dan jenis 

paparan yang diinginkan kepada pemirsa sasaran. Menurut Clow & Baack 

(2009:242), pemasar perlu memahami keuntungan dan kekurangan kombinasi tiap 

media yang akan digunakan untuk mensukseskan kampanye iklan.  

 Ada beberapa langkah dalm menentukan media menurut Saladin (2007:187) 

yaitu: 

1. Mengukur jangkauan, frekwensi & dampak iklan 

kesadaran masyarakat dan semakin tinggi jika jangkauan frekwensi dan 

dampak pembeberan semakin tinggi. Oleh karena itu, para perencanaan media 

penting mengetahui pertukaran antara jangkauan frekwensi dan dampak iklan. 

2. Pemilihan media 

Setiap media mempunyai kelebihan dan kelemahan, oleh karena itu 

perencanaan media harus memperhatikan faktor-faktor berikut : 

a. Kebiasaan media 

b. Produk 

c. Pesan  

 

Adapun jenis media dari periklanan menurut Kotler (2009:211) yaitu : 

1. Surat kabar 

 Kelebihan  : Fleksibilitas, ketepatan waktu, cakupan pasar lokal yang baik, 

penerimaan yang luas, tingkat kepercayaan tinggi. 

 Kelemahan : Umur pendek, kualitas memproduksi buruh, pemirsa yang 

meneruskan (pass along) sedikit. 
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2. Televisi 

 Kelebihan : Menggabungkan pandangan, suara dan gerak, merangsang panca 

indra, perhatian yang tinggi, jangkauan tinggi. 

 Kelemahan : Biaya absolut tinggi, pengelompokan tinggi, paparan singkat 

sehingga sulit dilihat, selektivitas pemirsa kurang. 

3. Pengeposan langsung 

 Kelebihan : selektivitas pemirsa, fleksibilitas, tidak ada persaingan iklan 

dalam media yang sama, personalisasi. 

 Kelemahan : biaya relative tinggi, citra “surat sampah” 

4.  Radio 

 Kelebihan : Penggunaan masal, pilihan geografis dan demografis tinggi, biaya 

rendah 

 Kelemahan : Hanya persentasi audio, perhatian lebih rendah dari pada televisi, 

struktur harga tidak standar, paparan singkat. 

5. Majalah 

 Kelebihan : Pilihan geografis dan demografis tinggi, kualitas reproduksi 

tinggi, jangka waktu panjang, penerusan pembacaan baik. 

 Kelemahan : Tanggung waktu atas manfaat dari pembelian iklan panjang, ada 

peredaran yang sis-sia, tidak ada jaminan posisi produk. 

6. Ruang terbuka (out door) 

 Kelebihan : Fleksibilitas, paparan ulang tinggi, biaya rendah, persaingan 

rendah. 

 Kelemahan : Tidak ada pilihan audiens, kreativitas terbatas. 

7.  Halaman kuning pada buku telepon (yellow pages) 

 Kelebihan : Liputan lokal yang unggul, tingkat kepercayaan tinggi, jangkauan 

luas, biaya rendah. 

 Kekurangan : Persaingan tinggi, tenggang waktu atas manfaat dari pembelian 

iklan panjang, kreativitas terbatas. 
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8. Brosur 

 Kelebihan : Fleksibilitas, kendali penuh, dapat mendramatisasikan pesan. 

 Kekurangan : Produksi yang berlebihan bisa menyebabkan biaya melambung 

tinggi. 

9.  Telepon 

 Kelebihan : Memiliki banyak penggunaan, peluang untuk memberikan 

sentuhan pribadi. 

 Kelemahan : Biaya relatif tinggi kecuali jika menggunakan sukarelawan. 

10. Internet 

 Kelebihan : Selektifitas tinggi, kemungkinan interaktif, biaya relatif rendah. 

 Kelemahan : Media yang relatif dengan jumlah pengguna yang rendah 

dibeberapa negara. 

 

Menurut Saladin (2002;183) yaitu untuk dapat menghasilkan suatu program 

periklanan yang baik dan tepat, sehingga dapat menunjang aktifitas perusahaan dalam 

rangka pencapaian tujuan perusahaan, maka seorang pemasar harus melakukan 5 

langkah dalam periklanan, yang disebut 5 M:  

1. Mission : menetapkan tujuan dan sasaran periklanan 

2. Money  : menetapkan anggaran periklanan 

3. Message : menetapkan pesan yang akan disampaikan 

4. Media   : menetapkan media yang harus digunakan 

5. Measurement : melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai 
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Gambar 2.2 

 5M Keputusan Iklan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2005:277 

 

2.6.4 Menyusun Pesan Periklanan 

Idealnya suatu pesan harus mendapat perhatian, menarik, membangkitkan 

keinginan dan menghasilkan tindakan. Lima masalah dalam menyusun pesan menurut 

Saladin (2007:130) antara lain :  

1.  Isi pesan, dimana komunikator harus memperhitungkan apa yang harus 

disampaikan kepada khalayak sasaran supaya mendapat tanggapan yang 

diinginkan.  

2.  Format pesan, yaitu format yang berisikan pokok berita, kalimat-kalimat, 

ilustrasi dan warnanya.  
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Dampak Penju 
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3.  Sumber pesan, dimana pesan-pesan yang akan disampaikan lebih persuasif 

sifatnya dan dapat dipercaya.  

4.  Perencanaan pesan, yaitu menciptakan beberapa alternatif pesan dan 

memilih yang terbaik. 

5.  Evaluasi dan seleksi pesan, yaitu mengevaluasi dan menyeleksi kualitas 

appeal yang menyehatkan. Dalam hal ini harus diperhatikan tentang tema 

dan appeal periklanan. Yang dimaksud dengan tema periklanan adalah 

kata-kata (slogan) dan amanat untuk konsumen. Sedangkan appeal yaitu 

apa yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Appeal ini harus sesuai 

dengan motivasi konsumen dalam membeli produk misalnya : rasa 

bangga, ambisi, ingin meniru, dan lain-lain. 

 

2.7 Selebriti Pendukung (celebrity endorser) Sebagai Daya Tarik Produk 

Perusahaan harus memiliki cara kreatif dalam beriklan agar dapat menarik 

perhatian konsumen dan menciptakan preferensi terhadap merek. Salah satu cara 

kreatif dalam beriklan adalah dengan menggunakan celebrity endorser. Menurut 

Royan (2005:12) selebriti dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk mewakili 

segmen pasar yang dibidik. Para ahli mengemukakan pengertianya tentang celebrity 

endorser, yaitu: 

Suryadi (2006:132) mendefinisikan: 

Endorser adalah icon atau sosok tertentu yang sering juga disebut 

sebagaidirect source (sumber langsung) untuk mengantarkan sebuah 

pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan 

promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian 

pesan produk 
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Shimp (2007:335) mendefinisikan:  

Celebrity endorser adalah bintang televisi, aktor film, atlet, politikus, 

orang yang terkenal, dan ada kalanya selebriti yang telah meninggal 

(opening vignette)yang secara luas digunakan pada iklan majalah, radio 

spot, dan iklan televisi untuk mendukung suatu produk. 

Penggunaan selebriti dalam suatu iklan melibatkan daya tarik dan kredibilitas 

yang merupakan keunikan tersendiri (Sebayang dan Siahaan, 2008:118). Untuk 

menciptakan identitas produk, dibutuhkan sosok endorser atau bintang iklan yang 

tepat sebagai daya tarik yang sesuai dengan karakter produk tersebut. 

 

2.7.1 Jenis Pendukung (Endorser) 

Endorser dibagi menjadi beberapa jenis, Hudori (2010) menjelaskan 

jenis endorserdiantaranya adalah celebrity endorser, expert endorser, lay 

endorser, dan dead endorser. 

 

1. Selebritis adalah orang-orang yang terkenal oleh masyarakat secara luas 

baik itu bintang film, penyanyi, pelawak, atlit, model. Begitu pula di 

jelaskan oleh Shimp dalam Husein (2008) Celebrity endorser adalah 

orang-orang terkenal yang dapat mempengaruhi karena prestasinya. 

Selebritis banyak digunakan untuk mengembangkan citra positif produk 

baru atau mengubah citra produk yang sudah ada, karena untuk melakukan 

hal ini selebritis mempunyai kekuatan karena mereka menjadi idola 

banyak orang (Wiryawan dan Pratiwi, 2009). 

2. Expert endorser adalah bintang iklan yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam bidang tertentu. Diharapkan expert ini memberikan 
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impresi bahwa message yang disampaikan dapat dipercaya oleh para calon 

konsumen (Amalia, 2005) 

3. Lay endorser adalah bintang iklan non selebritis. Shimp dalam Husein 

(2008) menyatakan dalam kata yang berbeda tetapi mengandung arti 

sama, Typical person endorser yaitu memanfaatkan beberapa orang bukan 

selebritis untuk menyampaikan pesan mengenai suatu produk. Konsumen 

yang berpengalaman menggunakan produk akan dituruti pendapatnya oleh 

calon konsumen (Wiryawan dan Pratiwi, 2009). 

4. Dead endorser adalah bintang iklan orang/tokoh yang telah meninggal 

dunia. Henry Saputra, CEO Publicis Metro (2008) menjelaskan bahwa 

pertimbangan utama iklan yang menggunakandead endorser adalah daya 

tarik dan kredibilitas sebuah pesan. Kredibilitas itu bertujuan meyakinkan 

khalayak sasaran atas pesan iklan yang disampaikan. 

 

Shimp (2002) dalam Husein (2008) menjelaskan pula bahwa jenis endorser 

memiliki karakteristik dan atribut yang sama hanya dibedakan dalam penggunaan 

orang-orangnya sebagai pendukung, apakah orang-orang yang digunakan 

sebagai endorser tokoh terkenal atau tidak.  

 

2.7.2 Peran Selebriti 

Berikut ini adalah beberapa peran selebriti sebagai model iklan yang biasa 

digunakan perusahaan dalam sebuah iklan menurut Schiffman dan Kanuk (2006:65-

74) 

1. Testimonial, jika secara personal selebriti menggunakan produk tersebut 

maka pihak dia bisa memberikan kesaksian akan kualitas produk atau 

merek yang diiklankan tersebut.  

2.  Endorsement, adakalanya selebriti diminta untuk membintangi iklan 

produk dimana dia secara pribadi tidak ahli dalam bidang tersebut.  



 
 

33 
 

3. Actor, selebriti diminta untuk mempromosikan suatu produk atau merek 

tertentu terkait dengan peran yang sedang ia bintangi dalam suatu program 

tayangan tertentu.  

4. Spokeperson, selebriti yang mempromosikan produk dalam kurun waktu 

tertentu masuk dalam kelompok peran spokeperson.penampilan mereka 

akan diasosiasikan dengan merek atau produk yang mereka wakili.  

 

Penggunaan selebriti sebagai bintang iklan diyakini memiliki daya tarik 

tersendiri. Selain memiliki keuntungan publisitas dan kekuatan memperoleh perhatian 

dari konsumen, selebriti juga mempunyai kekuatan untuk dijadikan sebagai alat untuk 

membujuk, merayu dan mempengaruhi konsumen sasaran. Yaitu dengan ketenaran 

yang dimilikinya. Dengan memanfaatkan ketenaran tersebut diharapkan dapat 

menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang 

diiklankan. 

 

2.7.3 Atribut-atribut Pendukung (Endorser) 

Pemasar yang menggunakan selebriti sebagai endorser dari mereknya harus 

mempertimbangkan atribut yang melekat pada selebriti tersebut. Definisi atribut 

(attributes) menurut Mowen dan Minor (2002:213) adalah karakteristik atau fitur 

yang dimiliki oleh objek. Jadi atribut endorser merupakan karakteristik atau fitur 

yang mungkin dimiliki atau tidak oleh endorser. Dibandingkan dengan typical 

endorser (Non-selebriti pendukung), penggunaan celebrity endorser lebih efektif 

untuki menghasilkan respon yang positif terhadap brand image (Shimp 2007:303). 

Menurut Shimp (2007:304) terdapat dua atribut dasar dimiliki oleh endorser 

yang menunjang endorser tersebut, yaitu: 

1. Kredibilitas (credibility) 

Kredibilitas seorang sumber pesan dapat membuat penerima pesan 

memiliki kecenderungan untuk mempunyai sumber pesan tersebut, apabila 

seorang endorser sebagai sumber pesan memiliki kredibilitas yang baik, 
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maka endorser tersebut dapat mengbah perilaku penerima pesan kepada 

suatu proses psikologi yang dikenal sebagai proses internalisasi 

(internalization). Proses internalisasi terjadi ketika penerima pesan dapat 

menerima dan memahami proses endorser dalam iklan tersebut. Perilaku 

yang telah terinternalisasi cenderung untuk terus berlangsung walaupun 

sumber pesan telah dilupakan atau sumber pesan telah berpindah posisi. 

Dua dimensi pokok dari kredibilitas dari model TEARS, yaitu: 

a. Trushworthiness 

Yaitu kejujuran, ketulusan hati dan tingkat kepercayaan terhadap 

sumber (endorser). 

b. Expertise 

Yaitu pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang dimiliki oleh 

endorser yang berhubungan dengan topik komunikasi yang 

disampaikannya. 

2. Kemenarikan (atractiveness) 

Kemenarikan tidak hanya ditimbulkan dari daya tarik secara fisik semata, 

tetapi termasuk hal-hal yang berhubungan dengan non fisiknya, seperti: 

intelektual skill, personality perpoties, lifesylecharacteristic, athletic 

prowess. Model TEARS mengidentifiasikan tiga sub komponen dari 

konsep umum mengenai daya tarik (attractiveness), yaitu daya tarik fisik 

(physical attractiveness), kehormatan (respect), dan kesamaan 

(similiarity). 

a. Physical attractiveness 

Daya tarik (physical attractiveness) merupakan aspek yang sangat 

penting dalam hal ini, alasan mengapa agen-agen advertising dan 

brand manajemen cenderung memilih seorang selebriti yang memiliki 

daya tarik tinggi adalah: peneliti menunjukan adanya ekspektasi 

intuisif bahwa seorang endorser dengan daya tarik tinggi mendorong 

evaluasi yang lebih diharapkan dalam dunia periklanan. 
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b. Respect 

Mempresentasikan kualitas penghargaan atau kebanggaan dari kualitas 

kepribadian dan pencapaian seseorang. Jika daya tarik seseorang 

selebriti dianggap sebagai sebuah “bentuk” (form) dari keseluruhan 

atribut daya tarik (attractiveness), maka atribut kehormatan (respect) 

merupakan suatu “fungsi” (function) atau elemen yang substansial. 

c. Similiarity 

Mempresentasikan tingkat keberhasilan endorser dalam hal kesamaan 

dengan karakteristik konsumen yang relevan dengan produk yang 

ditawarkan usia, gender, etnis, dan sebagainya. Similiarity merupakan 

suatu atribut penting yang menyangkut fakta bahwa publik cenderung 

menyukai seseorang yang memiliki suatu kesamaan dengan mereka.  

 

2.7.4 Faktor Pertimbangan Perusahaan Dalam Memilih Selebriti Untuk 

Mendukung Suatu Produk 

Menurut hasil survei eksekutif periklanan dalam Shimp (2000 : 463) 

menjelaskan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam memilih 

selebriti untuk mendukung produknya didasarkan pada tingkat kepentingannya, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kredibilitas selebriti 

Dapat dipercaya dan keahlian seorang selebriti (secara bersama-sama 

disebut kredibilitas) merupakan alasan utama untuk memilih selebriti 

sebagai pendukung periklanan. Orang-orang yang dapat dipercaya dan 

dianggap memiliki wawasan tentang isu tertentu, seperti kehandalan 

merek, akan menjadi orang yang paling mampu meyakinkan orang lain 

untuk mengambil suatu tindakan.  

2. Kecocokan selebriti dengan khalayak 

Seorang selebriti akan menjadi pendukung yang efektif bila memiliki 

kecocokan dengan khalayak.  
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3. Kecocokan selebriti dengan merek 

Para eksekutif menuntut agar citra selebriti, nilai, dan perilakunya sesuai 

dengan kesan yang diinginkan untuk merek yang diiklankan.  

4. Daya tarik selebriti 

Di dalam memilih selebriti para eksekutif mengevaluasi aspek yang 

berbeda yang dapat disatukan di bawah sebutan umum “daya tarik”. Daya 

tarik meliputi keramahan, menyenangkan, fisik, dan pekerjaan sebagai 

beberapa dimensi penting dari konsep daya tarik. Tetapi tentu saja tidaklah 

sepenting kredibilitas. 

5. Pertimbangan lainnya 

Eksekutif dalam memilih selebriti mempertimbangkan faktor-faktor 

tambahan seperti : 

a. Biaya untuk memperoleh layanan dari selebriti. 

b. Besar kecilnya kemungkinan bahwa selebriti berada dalam masalah 

setelah suatu dukungan dilakukan. 

c. Sulit atau mudahnya selebriti dalam bekerja sama. 

d. Banyaknya merek-merek lain yang sedang didukungnya, bila selebriti 

diekspos secara berlebihan yaitu mendukung terlalu banyak produk 

maka kredibilitas dan kesukaan orang padanya akan berkurang. 

  

2.8 Merek (Brand) 

2.8.1 Pengertian Merek (Brand) 

Merek merupakan suatu atribut penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya saat ini sudah meluas. Selain itu, merek merupakan identitas untuk 

membedakan identitas produk perusahaan dengan prroduk yang dihasilkan oleh 

pesaing. Pendapat dari beberapa para ahli mengenail pengertian brand antara lain: 
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Menutut Aaker (2010:62 ) mendefinisikan merek sebagai berikut: 

Brand adalah aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan 

meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. 

 

Menurut Tjiptono (2002:104) mendefinisikan merek sebagai berikut: 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, symbol/lambang, desain warna 

gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan 

dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. 

 

 Dari kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa merek adalah 

suatu nama, istilah, symbol, tanda, desain atau kombinasi dari semuanya yang 

digunkan untuk mengidentifikasikan produk dan membedakan produk perusahaan 

dengan produk pesaing. Pada hakikatnya merek mengidentifikasikan penjual dan 

pembeli. Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan cirri, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. 

 

2.8.2 Tujuan Pemberian Merek (Brand) 

Menurut Alma (2007:149) tujuan pemberian merek adalah : 

1. Pengusaha menjamin konsumen bahwa barang yang dibeli sungguh berasal 

dari pengusahanya 

2. Perusahaan akan atau dapat menjamin mutu barang 

3. Pengusaha memberi nama pada merek barangnya supaya mudahdiingat dan 

disebut sehingga konsumen dapat menyebutkan mereknya saja. 

4. Meningkatkan ekuitas merek, yang memungkinkan memperoleh margin lebih 

tinggi, memberi kemudahan dalam mempertahankan kesetiaan konsumen. 

5. Memberi motivasi pada saluran distribusi, karena barang dengan merek 

terkenal akan cepat laku, dan mudah disalurkan. 
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2.8.3 Manfaat Merek (Brand) 

Merek dapat bermanfaat bagi pelanggan, perantara, produsen, maupun public 

(Simamora, 2001:62), sebagai berikut: 

1. Bagi pembeli, manfaat merek adalah: 

a.  Sesuatu kepada pembeli tentang mutu 

b. Membantu perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang 

bermanfaat bagi mereka 

2.  Bagi penjual, manfaat merek adalah: 

a. Memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-

masalah yang timbul. 

b. Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas 

produk 

c.  Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan 

d.  Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

3.  Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam hal: 

a.  Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih 

konsisten. 

b. Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan 

informasi tentang produk dan dimana membelinya. 

c. Meningkatnya inovasi-inovasi produk baru, karena produsen terdorong 

untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah peniruan 

oleh pesaing. 

 

Menurut Temporal dan Lee (2002:44), alasan merek merupakan hal yang 

penting bagi konsumen adalah dikarenakan: 

1.  Merek memberikan pilihan 

Manusia menyenangi pilihan dan merek memberi mereka kebebasan 

untuk memilih. Sejalan dengan semakin terbagi-baginya pasar, 
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perusahaan melihat pentingnya memberi pilihan yang berbeda kepada 

segmen konsumen yang berbeda. Merek dapat memberikan pilihan, 

memungkinkan konsumen untuk membedakan berbagai macam tawaran 

perusahaan. 

2. Merek memudahkan keputusan 

Merek membuat keputusan untuk membeli menjadi lebih mudah. 

Konsumen mungkin tidak tahu banyak mengenai suatu produk yang 

membuatnya tertarik, tetapi merek dapat membuatnya lebih mudah untuk 

memilih. Merek yang terkenal lebih menarik banyak perhatian dibanding 

yang tidak, umumnya karena merek tersebut dikenal dan bisa dipercaya. 

3. Merek memberi jaminan kualitas 

Para konsumen akan memilih produk dan jasa yang berkualitas dimana 

pun dan kapan pun mereka mampu. Sekali mereka mencoba suatu merek, 

secara otomatis mereka akan menyamakan pengalaman ini dengan tingkat 

kualitas tertentu. Pengalaman yang menyenangkan akan menghasilkan 

ingatan yang baik terhadap merek tersebut. 

4. Merek memberikan pencegahan resiko  

Sebagian besar konsumen menolak resiko. Mereka tidak akan membeli 

suatu produk, jika ragu terhadap hasilnya. Pengalaman terhadap suatu 

merek, jika positif, memberi keyakinan serta kenyamanan untuk membeli 

sekalipun mahal. Merek membangun kepercayaan, dan merek yang besar 

benar-benar dapat dipercaya. 

5.  Merek memberikan alat untuk mengekspresikan diri 

Merek menghasilkan kesempatan pada konsumen untuk mengekspresikan 

diri dalam berbagai cara. Merek dapat membantu konsumen untuk 

mengekspresikan kebutuhan sosial-psikologi 
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2.9 Pengertian Citra (Image) 

Kotler (2002:625) menyatakan bahwa image konsumen yang positif terhadap 

suatu brand lebih memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Brand 

yang baik juga menjadi dasar untuk membangun citra perusahaan yang positif. 

Menurut Sutisna (2002:83) citra merek merupakan representasi secara keseluruhan 

persepsi dari terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu  

terhadap merek itu  Para ahli mendefinisikan image sebagai berikut: 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:607) : 

Citra adalah kepercayaan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang 

terhadap sebuah objek. Sebagian besar sikap dan tindakan orang 

terhadap suatu objek di pengaruhi oleh image suatu objek.  

 

Menurut Aaker (2006:22) : 

Citra adalah total kesan dari pikiran seseorang atau kelompok tentang 

sebuah objek. 

 

Dari dua pengertian citra (Image) diatas dapat disimpulkan bahwa citra adalah 

kesan atau pandangan seseorang terhadap sebuah objek yang dapat mempengaruhi 

sikap dan tindakan seseorang, yang dapat diperoleh dari berbagai informasi yang 

didapat seseorang dari berbagai sumber. 

 

2.9.1 Peran Citra (Image) 

Menurut Sutisna (2003:332) ada empat peran citra, yaitu: 

1. Citra menceritakan harapan 

2. Citra adalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada 

kegiatan perusahaan 

3. Citra adalah fungsi dari pengalaman dn juga harapan konsumen 
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4. Citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen, dengan kata lain 

citra mempunyai dampak internal. 

 

2.10 Citra Merek (Brand Image) 

2.10.1 Pengertian Citra Merek (Brand Image) 

Berdasarkan pengertian brand dan image maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa brand image adalah sekumpulan asumsi yang ada di benak konsumen 

terhadap suatu merek yang terbentuk dari berbagai informasi dari berbagai sumber. 

Menurut beberapa para ahli, pengertian brand image adalah: 

 

Menurut Rangkuti (2004:244) :  

Brand Image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan 

melekat dibenak konsumen. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:260) : 

Brand image adalah proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti. 

 

 Dari kedua pengertian brand image diatas dapat disimpulkan bahwa brand 

image adalah persepsi yang ada dalam diri/benak seseorang tentang suatu merek yang 

didapatkan dari berbagai informasi yang didapatkan. 

 

2.10.2 Manfaat Citra Merek (Brand Image) 

Konsep brand image dalam dunia bisnis telah berkembang dan menjadi 

perhatian para pemasar. Brand image yang baik dari suatu perusahaan akan 

mempunyai dampak yang menguntungkan, sedangkan brand image yang buruk akan 

merugikan  perusahaan. Tidak mudah untuk membentuk image, tetapi sekali 

terbentuk tidak mudah pula mengubahnya. Selain itu brand image merupakan hal 
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yang penting, karena salah satu faktor yang dapat membuat konsumen loyal terhadap 

suatu brand tertentu adalah hubungan emosional yang timbul antara sebuah brand 

dengan konsumennya (Hamel dan Prahalad, 2001;484). 

Brand image juga mempunyai berbagai macam manfaat begi perusahaan, 

seperti dikemukakan oleh Rangkuti (2004:17) : 

1. Brand image dapat dibuat sebagai tujuan di dalam strategi perusahaan. 

2. Brand image dapat dipakai sebagai suatu dasar untuk bersaing dengan 

brand-brand lain dari produk yang sejenis. 

3. Brand image juga dapat membantu memperbaharui penjualan suatu 

produk. 

4. Brand image dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek kualitas 

dari strategi pemasaran. 

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

usaha strategi perusahaan. 

 

2.10.3 Komponen Citra Merek (Brand Image) 

Sebuah biro riset pada simamora (2004) berpendapat bahwa dalam konsep 

brand image terdapat 3 komponen penting yaitu corporate image, user image dan 

product image. 

1. Komponen pertama, corporate image (citera pembuat) merupakan 

sekumpulan asosisasi yang dipersiapkan konsumen terhadap perusahaan yang 

membuat sesuatu produk atau jasa. Dalam penelitian ini citra perusahaan 

meliputi: popularitas, kredibilitas serta jaringan perusahaan. 

2. Komponen kedua. User image (citera pengguna) adalah sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang atau jasa. Meliputi : pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian, 

serta status sosialnya. 
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3. Komponen ketiga, product image (citera produk) merupakan sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Meliputi : 

Atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunaannya, serta 

jaminan. (Simamora 2004). 

 

2.10.4 Faktor-Faktor Pembentuk Citra Merek (Brand Image) 

Schiffman dan Kanuk (2011:33) menyebutkan faktor-faktor pembentuk citra 

merek sebagai berikut: 

1. Kualitas atau mutu berkaitan dengan kualitas produk barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan 

3.  yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang 

dikonsumsi.Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu 

produk barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani. 

5. Resiko, berkaitan dengan besar-kecilnya akibat atau untung-rugi yang 

mungkin dialami oleh konsumen. 

6. Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi-rendahnya atau banyak-

sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi 

suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang. 

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan, dan infor 

 

2.11 Ekuitas Merek (Brand Equity) 

2.11.1 Pengertian Ekuitas Merek (Brand Equity) 

 

Suatu brand dapat memperlemah dan memperkuat suatu perusahaaan 

berdasarkan persepsi konsumen. Suatu kekuatan bagi perusahaan tentu akan 
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memberikan keuntungan-keuntungan bagi brand untuk menjadi kekuatan. Brand 

menjadi kekuatan ataupun kelemahan dapat dilihat dengan brand equity. Dalam 

menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang 

jelas, bernilai, dan berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya saing 

perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran (Susanto dan 

Wijanarko (2004).  

 Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai brand equity, maka penulis 

mengemukakan pendapat dari beberapa para ahli, antara lain: 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) brand equity adalah : 

Suatu dampak diferensial positif bahwa dengan mengetahui nama atau 

merek, pelanggan akan merespon suatu produk atau jasa. 

 

Menurut Aaker (dikutip oleh Tjiptono, 2008) brand equity adalah : 

Serangkaia asset dan kewajiban (liabilities) merek yang terkait dengan 

sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi 

nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa pada perusahaan dan atau 

pelanggan perusahaan tersebut. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa brand equity adalah kekuatan 

merek yang dapat dirasakan oleh konsumen dan menjanjikan nilai yang diharapkan 

konsumen atas suatu produk sehingga akhirnya konsumen akan merespon suatu 

produk atau jasa perusahaan. 

 

2.11.2 Keuntungan Ekuitas Merek (Brand Equity) 

 Brand equity yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan kompetitif seperti 

yang dikemukakan oleh Kotler (2000), yaitu: 

1. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena 

kesadaran dan kesetiaan merek konsumen yang tinggi. 
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2. Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengen 

distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan mereka untuk 

menjual merek tersebut. 

3. Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek karena merek 

tersebut memiliki kredibilitas tinggi. 

4. Merek itu melindungi perusahaan dari persaingan harga yang ganas. 

 

2.11.3 Manfaat Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Brand equity dapat memberikan nilai dan manfaat, baik bagi konsumen 

maupun bagi perusahaan (Simamora, 2001:69), antara lain: 

1. Nilai kepada konsumen 

a. Aset brand equity membantu konsumen menafsirkan, memproses, dan 

menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek. 

b. Brand equity memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian, baik karena pengalaman masa lalu 

dalam karakteristiknya. 

c. Persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan kepuasan 

konsumen dengan pengalaman menggunakannya. 

2. Nilai kepada perusahaan 

a. Brand equity bisa menguatkan program memikat para konsumen baru 

atau merangkul kembali konsumen lama. 

b. Kesadaaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan asset-aset merek 

lainnya mampu menguatkan loyalitas merek, yaitu bisa memberikan 

alasan untuk membeli dan mempengaruhi kepuasan penggunaan. 

c. Brand equity biasanya akan memungkinkan margin yang lebih tinggi 

dengan memungkinkan harga optimum (premium pricing) dan 

mengurangi ketergantungan pada promosi. 

d. Brand equity memberikan landasan untuk pertumbuhan melalui perluasan 

merek. 
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e. Brand equity bisa memberikan dorongan dalam saluran distribusi. 

f. Aset-aset brand equity memberikan keuntungan kompetitif yang 

seringkali menghadirkan rintangan nyata terhadap para kompetitor. 

 

2.11.4 Dimensi Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Berdasarkan aliran psikologi kognitif, Aaker (dikutip oleh Tjiptono, 2008) 

menjabarkan asset merek yang berkontribusi pada brand equity ke dalam empat 

dimensi berikut: 

1. Brand awareness, yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau 

mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari ketegori produk 

tertentu 

2. Perceive quality, merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan 

atau superioritas produk secara keseluruhan. Oleh sebab itu perceived 

quality didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen (bukan manajer atau 

pakar) terhadap kualitas produk. 

3. Brand associations, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan memori 

terhadap sebuah merek. Brand associations berkaitan erat dengan brand 

image yang didefinisikan sebagai serangkaia assosiasi merek dengan 

makna tertentu. Asosiasi merek memiliki tingkat keeratan tertentu dan 

akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya pengalaman konsumsi 

atau exposure dengan merek spesifik. 

4. Brand loyalty, adalah tingkat kesetiaan konsumen yang dimiliki oleh suatu 

brand. Kadang-kadang brand dengan jumlah konsumen yang relatif kecil 

tetapi memiliki kesetiaan amat tinggi dapat memiliki nilai yang lebih 

tinggi. 
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2.12 Peran Brand Image Dalam Memediasi Hubungan Antara Celebrity 

Endorser dan Brand Equity 

 

Brand image di zaman ini berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi 

perusahaan. Suatu perusahaan beroperasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan, 

juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup bisnisnya. Suatu perusahaan untuk 

memenangkan persaingan dituntut melakukan strategi pemasaran bagi produk-produk 

yang dihasilkan salah satunya adalah dengan menggunakan celebrity endorser.  

Selebriti memiliki kekuatan untuk menghentikan (stopping power) mereka 

dapat menarik perhatian atas pesan iklan di tengah banyaknya iklan lain (Belch dan 

Belch. 2004:12). Selebriti dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk mewakili 

segmen pasar yang dibidik (Royan. 2005:12). Menurut Shimp (2000:460) 

kemungkinan sebanyak 25% dari semua iklan menggunakan celebrity endorser. Para 

pengiklan dan biro iklan bersedia membayar harga tinggi kepada selebriti yang 

disukai dan diminati khalayak yang menjadi sasaran dan diharapkan akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku yang baik terhadap produk yang didukung. 

Celebrity endorser berkaitan dengan brand image. dengan Menurut Amalia E 

Maulana (2005:2) kaitan antara celebrity Endorser dengan brand image adalah 

selain untuk menigkatkan kredibilitas brand, keuntungan utama menggunakan 

selebriti adalah kemampuan iklan untuk diingat dalam waktu singkat. Citra (image) 

yang dimiliki oleh publik tentang bintang ini secara tidak langsung ditransfer ke 

dalam merek (brand) yang dibintanginya dibandingkan non-celebrity atau lay 

endorser. Penggunaan bintang-bintang terkenal ini lebih efektif untuk menghasilkan 

respons yang positif terhadap brand sekaligus meningkatkan keinginan untuk 

membeli. 

Penelitian yang dilakukan Jaiprakash (2008), mengatakan bahwa Pada intinya 

suatu produk mempunyai brand image yang baik dan positif sangatlah penting bagi 

suatu produk. Brand image penting untuk memahami hubungan antara celebrity 

endorser dan brand equity. Dukungan celebrity endorser terhadap suatu produk dan 
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brand equity dihubungkan oleh peran mediasi dari brand image. Penelitian (Keller, 

1998) menunjukkan bahwa selebriti memiliki potensi untuk mempengaruhi brand 

equity dari produk yang dimediasi oleh brand image. Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya telah menyatakan bahwa meningkatkan brand image baik 

untuk meningkatkan brand equity (Faircloth et al., 2001).  

Ketika Endorser menjadi icon sebuah produk, maka tugas endorser adalah 

mentransfer makna positif yang ada di dalam dirinya kepada suatu merek. Makna 

positif itulah yang nantinya akan menjadi brand image yang positif di benak 

konsumen. Atas dasar ini, celebrity endorser mempunyai hubungan positif terhadap 

brand image yang nantinya brand image akan mempunyai hubungan positif terhadap 

brand equity.. Oleh karena itu, keselarasan antara selebriti dan produk memiliki efek 

langsung dan hubungan positif.  

 

 

  


