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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1    Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Ritel 

Kata ritel berasal dari bahasa inggris yaitu retail yang berarti eceran. Pada 

dasarnya pengertian ritel adalah proses dari eceran. Ritel merupakan tahap akhir dari 

saluran distribusi, yang membentuk bisnis dan orang-orang yang terlibat dalam 

sesuatu pengertian fisik dan transfer kepemilikan barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. 

Ritel merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara 

langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan 

rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (Tjiptono 

2008:191).  

 

Untuk  menjelaskan lebih lanjut mengenai ritel berikut pengertian ritel yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, alih bahasa oleh 

Bob Sabran, MM (2008 : 333) ritel adalah :  

”All activities involved in selling goods or services directly to final 

consumer for personal, non business use”.  

 

Dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut: ritel adalah semua 

aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang-barang atau jasa-jasa secara langsung 

kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. 

Menurut Berman dan Evans (2008 : 4) ritel adalah :  

"Business activities involved in selling goods and services to 

consumers for their personal, family or household use”.  

 

Dari definisi tersebut diatas dapat diartikan sebagai berikut : ritel terdiri dari 

aktivitas-aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang-barang dan jasa-jasa 
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kepada konsumen untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangga. 

Berdasarkan dari definisi-definisi ritel di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Ritel adalah suatu bisnis atau usaha yang merupakan mata rantai terakhir dalam 

saluran distribusi. 

2. Ritel merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan namun yang paling utama 

adalah kegiatan penjualan secara langsung kepada konsumen. 

3. Produk yang ditawarkan dalam bisnis ritel ini dapat berupa barang atau jasa 

maupun kombinasi dari keduannya. 

4. Konsumen yang menjadi target pasar adalah konsumen akhir yaitu konsumen 

yang mengkonsumsi produk untuk penggunaan pribadi, keluarga dan rumah 

tangga. 
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2.1.1.2 Jenis-Jenis Ritel 

Menurut Kotler (2009 : 535), secara garis besar jenis ritel dapat dibagi 

menjadi tiga bagian besar yaitu : Toko pengecer, Penjualan eceran bukan toko dan 

Organisasi ritel. Berikut penjelasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1  Jenis-jenis Ritel 

Jenis-Jenis Ritel Kategori Contoh 

 

 Toko Pengecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toko khusus  

Toko khusus adalah toko special yang 

menjual lini produk yang sempit dengan 

ragam barang. Dalam hal ini, retailer 

mencoba melayani konsumen dari satu atau 

sejumlah kecil segmen pasar dengan cara 

menyediakan produk-produk khusus 

(spesial). 

 

 Toko sepatu  

 Toko meubel 

 Toko tas 

 

2. Toko serba  

Toko serba adalah lembaga eceran yang 

menawarkan berbagi lini produk dengan      

mutu pilihan. 

 

 Yogya toserba 

 

 Griya toseba 

3. Toko barang kebutuhan sehari-hari  

Toko barang kebutuhan sehari-hari adalah 

toko yang relatif kecil terletak di wilayah 

pemukiman, jam operational relative parijang 

menyediakan lini produk kebutuhan sehari-

hari dengan pilihan yang terbatas dengan 

harga yang 

sedikit lebih tinggi Jam buka mereka yang 

panjang dan karena konsumen hanya 

membeli di tempat, mereka hanya sebagai 

"pelengkap" menyebabkan mereka menjadi 

suatu operasi dengan harga yang tinggi. 

 

 

 

 Circle K 

 

 Alfamart 

4. Pasar swalayan  

Pasar swalayan adalah toko besar yang 

menycdiakan produk-produk seperti bahan 

makanan, daging, ikan segar dan buah-

buahan, makanan dan minuman kaleng. 

 

 

 Kroger 

 

 Food Emporium. 

 



11 
 

Jenis-Jenis Ritel Kategori Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Toko diskon  

Menyediakan barang-barang kebutuhan 

umum dengan harga yang lebih murah 

dengan margin yang lebih rendah dan volume 

barang yang lebih tinggi. 

 

 Wal-Mart. 

6. Pengecer potongan harga  

Barang-barang dagangan dibeli dengan harga 

grosir yang lebih rendah dari umumnya dan 

kemudian dijual dengan harga eceran yang 

lebih murah karena umumnya barang-barang 

yang dijual merupakan barang sisa, kelebihan 

produksi dan cacat produksi. Termasuk di 

dalamnya: 

a. Toko Pabrik : dimiliki dan 

dikelola oleh pabrik dan 

biasanya menjual barang-

barang kelebihan produksi, 

produk yang dihapuskan atau 

barang yang cacat Contoh : 

Dexter (sepatu), Ralph Lauren 

(pakaian) 

b. Pengecer potongan harga 

independent: dimiliki dan 

dikelola oleh      

wiraswastawan atau oleh suatu 

divisi dari perusahaan 

ritelyang lebih besar 

c. Klub gudang atau grosir : 

menjual barang-barang grosir 

yang bermerek dengan pilihan 

yang terbatas, perabotan 

pakaian dan barang-barang 

lain dengan diskon besar 

kepada para anggota yang 

membayar biaya keanggotaan 

tahunan. Memiliki tipikal toko 

dengan tata letak menyerupai 

gudang, besar dan luas, 

pemberi potongan harga yang 

lebih besar dari supermarket 

dan toko diskon (20% -

40%).Contoh: Makro 

7. Toko super  

Toko yang memiliki luas minimum sekitar 

35.000 m
2
 untuk ruang penjualan yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan total 

dari konsumen atas barang-barang yang biasa 

dibeli seperti makanan dan non makanan.  

a. Toko kombinasi : kombinasi 

dari toko obat dan makanan 

yang memiliki luas                    

untuk penjualan rata-rata 

55.000 m 

b. Pasar raya : memiliki luas 

lantai rata-rata 80.000 -

220.000 m dan      
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Jenis-Jenis Ritel Kategori Contoh 

 

 

mengkombinasikan 

supermarket toko diskon dan 

warehouse club. Produk yang 

dijual meliputi furniture, 

perabotan besar dan kecil, 

pakaian dan banyak lagi 

lainnya. 

8. Ruang pameran katalog  

Menyediakan pilihan yang sangat luas atas 

barang-barang mahal dan sangat  laku serta 

bermerek dengan harga diskon. Pelanggan 

memesan barang dari katalog dan kemudian 

barang-barang ini akan diambil dari gudang 

toko. 

 

 

 Service Merchandise. 

 

 

 Penjual eceran 

bukan toko 

1. Penjualan langsung 

 Menjual dari pintu ke pintu atau melalui 

kelompok penjualan dirumah. 

 

 

 

2. Pemasaran langsung 

Berakar dari pemasaran lewat surat dan 

katalog tetapi sekarang mencakup berbagai 

cara untuk menjangkau orang termasuk 

pemasaran lewat telepon, pemasaran 

tanggapan langsung lewat televisi serta 

belanja elektronik. 

 

 

3. Penjualan otomatis  

Penjualan otomatis digunakan untuk berbagai 

macam barang dagangan, termasuk barang-

barang impuls seperti rokok, minuman 

ringan, permen dll 

 

 

4. Jasa Pembelian 

Pengecer yang tanpa melayani pelanggan 

khusus biasanya karyawan dari ar yang 

berhak untuk membeli dari daftar pengecer 

yang telah sepakat untuk member mereka 

diskon sebagai imbalan atas keanggotaan 

mereka. 
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Jenis-Jenis Ritel Kategori Contoh 

 

 Organisasi 

pengecer 

 

1. Jaringan toko korporat  

 Merupakan toko yang dimiliki dan 

dikendalikan bersama-sama. 

 

2. Jaringan sukarela 

Terdiri dari pengecer independen yang 

didukung untuk pedagang besar yang 

melakukan pemebelian secara borongan dan 

pedagang umum. 

 

3. Koperasi pengecer 

Terdiri dari pengecer-pengecer independent 

yang membentuk suatu organisasi pembelian 

terpusat dan melakukan promosi bersama. 

 

4. Organisasi waralaba 

Asosiasi kontraktual antara pembeli waralaba 

dengan penerima waralaba. 

 

5. Koperasi konsumen 

Suatu usaha eceran yang dimiliki oleh para 

pelanggannya. 

 

6. Konglomerat Perdagangan 

Perusahaan berebentuk bebas yang 

menggantungkan beberapa lini dan berbentuk 

eceran yang berbeda-beda dibawah 

kepemilikan yang terpusat, yang juga 

menyatukan fungsi distribusi dan manajemen. 

 

Sumber : Kotler (2009 : 535) 

2.1.2    Konsep Kreasi Nilai 

Secara singkat Storbacka dan Lehtinen (2001:6) mendefinisikan value 

creation: a process by which the customer fulfills his own objectives. Yang bisa 

diartikan bahwa penciptaan nilai adalah sebuah proses dimana pelanggan memenuhi 

tujuannya sendiri. Tujuan dalam hal ini bisa di asumsikan sebagai kebutuhannya, 

yang mana dalam proses tersebut perusahaan secara bertahap akan memberikan nilai 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

 

 Dalam bukunya, Barnes (2003:100) mengatakan bahwa Peter Drucker telah 

mengamati bahwa definisi baru dari sebuah perusahaan bisnis  adalah penciptaan nilai 
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penciptaan nilai (value creation) dan kesejahteraan. Penciptaan nilai adalah tanggung 

jawab penting bagi sebuah perusahaan – nilai bagi karyawan, bagi pelanggan, bagi 

pemegang saham dan bagi komunitas tempat mereka beroprasi. 

 Dengan melakukan value creation dapat memberikan perusahaan berbagai 

keuntungan (Duchessi,2002:1), yaitu : 

1. Memberikan perusahaan dorongan dan petunjuk untuk menyatukan fungsi-fungsi   

bisnis disekitar tujuan-tujuan dan strategi-strategi 

2. Menyadari pentingnya fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan 

3. Memahami elemen- elemen pokok dalam nilai pelanggan 

4. Membangun dan melaksanakan sistem bisnis, personel, informasi, dan kualitas 

yang diperlukan dalam menyampaikan nilai pelanggan. 

Jadi menurut Duchessi, keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh sebuah 

perusahaan bila melakukan kreasi nilai pelanggan adalah ; memberikan perusahaan 

dorongan dan petunjuk untuk menyatukan fungsi-fungsi bisnis disekitar tujuan-tujuan 

dan strategi-strategi, menyadari pentingnya fokus pada kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, memahami elemen- elemen pokok dalam nilai pelanggan, dan yang 

terakhir adalah membangun dan melaksanakan sistem bisnis, personel, informasi, dan 

kualitas yang diperlukan dalam menyampaikan nilai pelanggan. 

 Mengkreasi nilai dari pelanggan merupakan tugas yang paling penting bagi 

para pemasar, terutama sekali pada saat akan mengembangkan produk dan jasa baru 

atau pada saat akan memulai usaha baru. Hal yang paling utama yang harus diketahui 

oleh para pemasar adalah kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Bila kebutuhan dan 

keinginan pelanggan telah diketahui oleh perusahaan, kemungkina besar timbal balik 

yang akan terjadi adalah adanya perilaku positif dari pelanggan kepada perusahaan. 

 Peter Duchessi (2002:1) mengatakan bahwa “ companies must create value 

for their customer or face the consequences of declining customer loaylty, 

deteriorating market share, decaying profits and the associated chaos that ensues”. 

Maka menurut Duchessi perusahaan harus mengkreasi nilai mereka untuk pelanggan 

atau mereka akan menghadapi konsekuensi dari menurunnya kestiaan pelanggan, 



15 
 

menurunnya market share, kehilangan profits dan sekumpulan kekacauan-kekacauan 

yang akan terjadi. 

 

2.1.2.1 Nilai Pelanggan 

 Selama lebih dari 35 tahun yang lalu, Peter Drucker memperhatikan bahwa 

tugas utama dari sebuah perusahaan adalah menciptakan pelanggan, akan tetapi 

pelanggan ,masa kini menghadapi berbagai macam produk, merek, harga, dan 

pemasok, sehingga mereka harus menentukan pilihan. Para pelanggan menginginkan 

nilai maksimal yang dibatasi oleh daya beli mereka , sehingga mereka akan membeli 

dari perusahaa yang di anggap menawarkan customer delivered value yang tertinggi 

atau nilai superior. 

 Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Barnes (2003:104) mengemukakan 

bahwa pelanggan mendefinisikan nilai dalam empat cara yaitu: 

1. Harga yang murah. 

2. Apapun yang saya inginkan dalam produk dan jasa. 

3. Kualitas yang saya dapat sebagai ganti harga yang saya bayar 

4. Apa yang saya dapat sebagai ganti apa yang saya beri. 

Maka pada intinya pelanggan melihat nilai yang ada pada produk atau jasa 

tersebut adalah apakah apa yang mereka berikan itu sesuai dengan apa yang mereka 

dapatkan. Dan pada dasarnya mereka lebih menyukai konsep apa yang mereka terima 

itu lebih besar daripada apa yang mereka berikan. Dalam usaha untuk mematahkan 

penafsiran yang sempit tentang nilai sebagai fungsi dari apa yang diterima sebagai 

ganti harga yang dibayar, Conference Board dalam tahun 1997 seperti yang dikutip 

oleh Barnes (2003:123) melaporkan identifikasi mereka tentang empat sumber nilai, 

yaitu: 

1. Proses : mengoptimalkan proses-proses bisnis dan memandang waktu   sebagai 

sumber daya pelanggan yang berharga. 

2. Orang : karyawan diberi wewenang dan menanggapi pelanggan. 
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3. Produk/Jasa/Teknologi : keistimewaan dan manfaat produk dan jasa. 

4. Dukungan : siap membantu pelanggan yang butuh bantuan. 

Sedangkan definisi customer delivered value menurut Kotler yang dikutip oleh 

Tony Sitinjak et al (2004:6)  adalah sebagai berikut : 

“Customer delivered value adalah perbedaan antara total customer 

value dan total customer cost. Total customer value tersusun atas 

product value, service value, personnel value, dan image value. 

Total custome cost tersusun atas monetary cost, time cost, energy 

cost, dan psychis cost”. 

Kotler juga menyatakan bahwa nilai pelanggan dapat diukur dalam rumus: 

Nilai= 
  𝑀𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡

 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
= 

𝑀𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘+𝑀𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛+𝑀𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙+ 𝑀𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑐𝑖𝑡𝑟𝑎

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑒𝑟+𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑘 +𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢+𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑠𝑖𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠
 

Yang diperjelas melalui gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Kotler dan Keller (2009:161) 

Gambar 2.1 Nilai yang diterima pelanggan 

 

 

 

 Nilai yang diterima pelanggan 

Total nilai pelanggan 

Manfaat produk 

Manfaat pelayanan 

Manfaat personel 

Total biaya pelanggan 

 
Biaya moneter 

Biaya waktu 

Biaya energi 

Biaya psikis Manfaat citra  
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Dalam hal ini, Kotler dan Keller (2009:161) mendeskripsikan manfaat yang 

diterima  oleh pelanggan adalah:  

a. Manfaat produk  

Adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk dapat memuaskan suatu kebutuhan 

dan keinginan yang meliputi: dayaguna, keistimewaan, tahan uji, daya tahan, 

pelayanan, keindahan, keragaman, dimana nilai suatu produk dapat dinaikan 

dengan memberikan tambahan manfaat yang diperoleh pelanggan dengan 

mengurangi harga. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

b. Manfaat pelayanan 

Adalah manfaat yang dikandung sebuah produk seperti penyerahan barang, dan 

perawatan produk. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

c. Manfaat personel 

Manfaat yang diberikan oleh karyawan seperti pelayanan yang lebih baik kepada 

pelanggan, pengetahuan karyawan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, dan 

tanggap terhadap keluhan dan keinginan pelanggan. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

d. Manfaat citra 

Adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produk. Citra perusahaan 

yang baikmdapat menumbuhkan rasa percaya dan kebanggaan pelanggan terhadap 

produk atau jasa yang digunakannya. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, menurut Kotler dan Keller 

(2009:161)  adalah: 

a. Biaya moneter 

Adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau 

jasa yang akan digunakannya. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

b. Biaya waktu 

    Adalah lamanya waktu yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh 

produk atau jasa yang akan mereka gunakan, seperti: cepat lambat, mudah 

tidaknya bagi pelanggan menerima pelayanan dari perusahaan. (Kotler dan Keller, 

2009:161) 
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c. Biaya fisik 

Adalah berapa besar pengorbanan fisik yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa yang akan mereka gunakan.pengorbanan fisik 

seperti: antrian, ataupun adanya pelanggan melayani diri sendiri. (Kotler dan 

Keller, 2009:161)   

d. Biaya psikologis  

Korbanan secara psikologis ini dapat berupa: resiko yang akan diperoleh, kognitif, 

ketidak sesuaian dengan yang diharapkan, persaan kurang, takut,untuk 

menggunaka jasa yang aka digunakan. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

 

Didalam jurnal The impact of customer values on purchasing behaviour 

(2008) Valters mengutip bahwa customer value memiliki berbagai arti,tetapi ada dua 

yang paling mendominasi yaitu nilai untuk pelanggan(persepsi nilai pelanggan atau 

nilai yang diterima pelanggan) dan value for the firm(nilai pelanggan atau customer 

lifetime value) 

Holbrook :  

“Customer value as an interactive, relativistic preference and 

experience.” 

 

Yang bisa diartikan bahwa nilai pelanggan merupakan kegiatan interaktif yang 

berhubungan dengan pilihan dan pengalaman. 

Menurut Valters didalam jurnal The impact of customer values on purchasing 

behaviour (2008)  terdapat empat jenis nilai yang dapat dikreasikan oleh organisasi 

yaitu: 

1. Fungsional/ nilai instrumental 

Berhubungan dengan tingkat karakteristik produk(estetika,kualitas, inovasi), 

kegunaan (tepat, akurat, fitur yang layak, atribut) atau kinerja 

fungsionalnya(kualitas kinerja, reliabilitas,keselamatan kerja) dalam memenuhi 

kebutuhan tertentu. 
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2. Pengalaman/ nilai hedonis 

Berhubungan dengan tingkat kecocokan produk dalam menciptakan pengalaman, 

perasaan dan emosi yang tepat bagi pelanggan yang bersumber pada nilai 

sensorik(estetika), nilai emosional(kenyamanan), dan nilai sosial (relasi atau 

manfaat jaringan kerja) . 

3. Simbol/ nilai ekspresi 

Berhubungan dengan makna psikologis yang dimiliki oleh sebuah produk didalam    

lingkungan pergaulannya yang bersumber pada identitas diri, ekspresi diri dan arti 

sosial(status,citra,citra merek). 

4. Biaya/ nilai pengorbanan 

Berhubungan dengan biaya transaksi yang dikeluarkan(biaya ekonomis,biaya           

psikis, dan usaha yang dikeluarkan). 

Keempat jenis nilai ini merupakan pengembangan dari teori Park, Jawarski 

dan Macinnic (1986), dimana Park et al tidak memasukan aspek mengenai 

pengorbanan terhadap konsep nilai yang dibuat, dimana pada kenyataannya para 

pelanggan banyak yang selalu membandingkan antara apa yang mereka terima 

dengan apa yang mereka korbankan. Sehingga Valters memasukan faktor Biaya 

didalam struktur Nilai pelanggan yang dibentuk oleh mereka.  

 

2.1.3 Citra  

Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu objek (Kotler & Keller, 2012 : 274). Mengembangkan citra 

yang kuat membutuhkan kreatifitas dan kerja keras. Citra tidak dapat ditanamkan 

dalam pikiran manusia dalam semalam atau disebarkan melalui media masa. 

Sebaliknya, citra itu harus disampaikan melalui tiap sarana komunikasi yang tersedia 

dan disebarkan secara terus menerus. Untuk berhasil memperoleh dan 

mempertahankan konsumenmya maka perusahaan harus berusaha semaksimal 

mungkin untuk menampilkan produk dengan memiliki citra merek yang positif di 
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mata konsumen. Dengan menampilkan produk yang memiliki citra merek yang 

positif dapat mempertinggi kepercayaan konsumen terhadap produknya  dan 

mendorong konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. 

Menurut Kotler & Keller (2012 : 276) citra adalah persepsi masyarakat 

terhadap perusahaan atau  produknya. citra dipengaruhi oleh banyak faktor  yang di 

luar kontrol perusahaan. Citra yang efektif melakukan tiga hal : 

a. Memanfaatkan karakter produk. 

b. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak  

    dikacaukan dengan karakter pesaing. 

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

 

2.1.3.1 Merek 

 American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai “nama, 

istilah, tanda, lambang, kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan 

mendiferensiasikan mereka dari pesaing”. Maka Merek adalah produk atau jasa yang 

dimensimya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk 

atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan 

ini bias fungsional, rasional dan nyata, berhubungan dengan kinerja produk dari 

merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata, 

berhubungan dengan apa yang dipresentasikan oleh merek (Kotler & Keller, 2012 : 

263). 

 Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda-beda 

tergantung pada bagaimana pemerekan produk tersebut. Mereka belajar tentang 

merek melalui pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan program 

pemasarannya, menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan meraka dan 

mana yang tidak. Ketika hidup konsumen menjadi semakin rumit, terburu-buru dan 

kehabisan waktu, kemampuan merek untuk menyederhanakan pengambilan 
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keputusan dan mengurangi resiko adalah sesuatu yang berharga (Kotler & Keller, 

2012 : 264). 

 Menurut Keller di buku Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra (2008 : 352) 

mengatakan merek pada hakikatnya untuk segala jenis produk (barang, jasa, 

pengecer,bisnis online, orang, organisasi, tempat dan gagasan) yaitu dengan cara 

memberikan nama pada produk dan menyertakan makna atau arti khusus menyangkut 

apa yang ditawarkan produk bersangkutan dan apa yang membedakannya dari 

produk-produk pesaing. 

 Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra (2008 :348) mengatakan memilih nama 

merek yang tepat untuk sebuah produk bukanlah perkara gampang. Sejumlah pakar 

merek bahkan mengklaim bahwa memilih nama merek lebih sulit dibandingkan 

memilih nama anak. Setidaknya kita tidak perlu khawatir jika nama anak kita sama 

dengan orang lain. 

 Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah suatu yang 

diproduksi di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen. 

Merek mencerminkan keseluruhan persepsi dan perasaan konsumen mengenai atribut 

dan kinerja produk, nama merek dan maknanya, dan perusahaan yang diasosiasikan 

dengan merek yang bersangkutan. Konsumen biasanya tidak menjalin reaksi dengan 

barang atau jasa tertentu, namun sebaliknya membina hubungan yang kuat dengan 

merek tertentu. Pendek kata merek adalah salah satu aset terpenting perusahaan. 

 Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan. Pertama 

merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek menawarkan 

perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. 

Nama merek dilindungi melalui nama dagang terdaftar; proses manufaktur dapat 

dilindungi melalui hak paten; dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan 

rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat 

berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari 

sebuah aset yang berharga (Kotler & Keller, 2012 : 259). 
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 Sebuah merek bisa dikatakan sukses apabila pembeli atau pemakainya 

mempersepsikan adanya nilai tambah relevan, unik dan berkesinambungan yang 

memenuhi kebutuhannya secara paling memuaskan. Menurut Doyle yang 

mendefinisikan merek sukses sebagai nama, simbol, desain atau kombinasi 

diantaranya yang mengidentifikasi produk organisasi tertentu dengan keunggulan 

diferensial berkesinambungan. Kriteria utama disini adalah (1) keunggulan diferensial 

yakni pelanggan memiliki alasan kuat untuk lebih menyukai merek bersangkutan 

dibandingkan merek-merek pesaing; dan (2) langgeng atau berkesinambungan artinya 

keunggulan yang tidak mudah ditiru para pesaing, dimana perusahaan menciptakan 

hambatan masuk misalnya dengan jalan mengembangkan reputasi atau citra merek 

yang unik dan kokoh dalam kualitas layanan.. 

 Menurut Keller di dalam buku Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra 

(2008:359) terdapat empat kategori merek yaitu : 

(a) Merek perusahaan yaitu menggunakan nama perusahaan (baik perusahaan induk 

maupun anak perusahaan atau kantor cabangnya) sebagai merek produk.  

(b) Merek keluarga yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori 

produk, tetapi tidak harus selalu merupakan nama perusahaan pemiliknya. 

(c) Merek individu yakni merek yang dibatasi hanya untuk satu kategori produk, 

meskipun dapat digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda dalam kategori 

yang sama. 

(d) pengubah yakni wahana untuk  menandakan item secara spesifik atau tipe model 

atau versi/konfigurasi tertentu dari produk. Contohnya Yoghurt yoplaint 

menawarkan variasi rasa. 

Menurut Keller di dalam buku Fandi Tjiptono (2008:355) merek bermanfaat 

bagi konsumen dan produsen. Bagi produsen merek bermanfaat sebagai : 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan. 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 
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3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi lain waktu. 

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

para pesaing. 

5. Sumber keunggulan kompetitif terutama perlindungan hukum. 

Manfaat merek bagi para konsumen (Fandy Tjiptono, 2008:357) yaitu : 

1. Identifikasi yaitu bisa dilihat dengan jelas. 

2. Jaminan yaitu memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bisa 

mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu 

dan tempat berbeda. 

3. Optimisasi yaitu memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli 

alternative terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik. 

4. Karakterisasi yaitu mendapatkan konfirmasi menganai citra diri konsumen 

atau citra diri yang ditampilkannya kepada orang lain. 

5. Kontinuitas yaitu kepuasan terwujud dari produk yang dikonsumsi pelanggan 

selama bertahun-tahun. 

6. Etis yaitu kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab terhadap 

merek bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Amstrong (2006:237) membuat beberapa hal yang bisa dijadikan acuan dalam 

pemilihan nama merek yaitu : 

1. Nama merek harus mencerminkan tentang manfaat dan kualitas produk yang 

ditawarkan. 

2. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat. 

3. Nama merek harus berbeda. 

4. Nama merek harus mudah diterjemahkan ke dalam baha asing. 

5. Nama merek harus dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum. 

Karakteristik dari jasa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dipisahkan 

merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Citra merek adalah 
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persepsi dan kepercayaan oleh konsumen sebagai gambaran dari asosiasi yang 

terdapat dalam memori konsumen. Membangun dan mempertahankan suatu citra 

yang kuat sangat penting artinya bagi suatu perusahaan jika ingin menarik konsumen 

dan mempertahankan. 

        Menurut  Kotler (2012:272) tingkatan merek dapat di bagi menjadi 6 yaitu:  

1. Atribut 

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan di ciptakan agar 

pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang 

terkandung dalam suatu merek. 

2. Manfaat 

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak saja 

memberi atribut tetapi juga membeli manfaat. 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi dan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkualitas dan berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek 

tersebut. 

4. Budaya 

Merek memiliki budaya tertentu yang dapat mempengaruhinya. 

5. Kepribadian 

Merek memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi di 

harapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin 

dengan merek yang digunakan. 

6. Pemakai 

Merek menunjukan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya 

para pemasar selalu menggunakan orang-orang yang terkenal untuk 

penggunaan mereknya. 
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2.1.3.2 Citra Merek 

 Kotler & Keller (2012:262) mengemukakan definisi citra merek yaitu : 

“Perception and beliefs held by consumer. As reflected in the 

associations held in consumer memory.” 

Maksud dari kalimat diatas adalah persepsi dan kepercayaan yang dianut oleh 

konsumen. Sebagaimana tercermin dalam asosiasi yang ada di ingatan konsumen. 

 Sementara itu, menurut Hamel dan Prahalad (2011:480), pengertian citra 

merek yaitu :  

“Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap 

merek   tertentu.” 

 

Dari definisi-definisi diatas, maka untuk penelitian ini penulis 

mengembangkan benang merah dari definisi-definisi tersebut diatas dimana citra 

merek itu sendiri merupakan serangkaian deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. Dapat dikatakan juga bahwa citra merek 

merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, kepercayaan 

konsumen terhadap suatu merek tertentu, dan bagaimana konsumen memandang 

suatu merek. 

Citra merek memegang peranan penting bagi perusahaan. Tujuan perusahaan 

adalah untuk menciptakan keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang 

dihasilkannya, dan pemberian citra merek yang positif dapat memberikan kesempatan 

untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan konsumen. Selain itu, hal ini bisa 

melemahkan efek negatif dari pesaing dan membuat perusahaan mampu untuk 

mencapai laba yang lebih tinggi (Pina, 2011:8).  

Citra merek yang baik juga akan membuat konsumen menyukai suatu produk 

dengan merek yang bersangkutan di kemudian hari, sedangkan bagi produsen citra 

merek yang baik akan membantu kegiatan perusahaan dalam bidang pemasaran. 

Karenanya, citra merek ini harus benar-benar dijaga dan terus dikembangkan agar 
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memberikan manfaat yang lebih optimal dan tentu saja menguntungkan bagi 

perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. 

Dalam penelitian ini, dimensi atau indikator dari variabel citra merek 

dikemukakan oleh Hamel dan Prahalad (2011:481), yang dikembangkan menjadi 4 

dimensi sebagai pengukuran dari citra merek yaitu : 

1. Pengakuan, merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan mengingat 

suatu merek dalam benak dan pikiran mereka. Pengakuan akan dapat 

menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan memasang 

iklan yang sering. 

2. Reputasi, merupakan kekuatan merek yang dapat membangun status yang 

cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu merek memiliki 

suatu track record yang baik. 

3. Hubungan emosional, merupakan merek produk yang dapat membentuk 

asosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk, hubungan 

emosional timbul antara sebuah merek dengan konsumennya.  

4. Lingkup, merupakan pengetahuan produk dan menyangkut seberapa lebar 

scope dari produk yang mau menggunakan brand yang bersangkutan.  

 

2.1.4  Perilaku Konsumen 

2.1.4.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginan pelanggan sasaran. Memahami perilaku konsumen dan mengenal 

pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan 

keinginan mereka, sebaliknya mungkin pelanggan tidak memahami motivasi mereka 

lebih mendalam. Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil 

seseorang dalam persaingan dan penentuan untuk mendapatkan dan menggunakan 

barang dan jasa.  



27 
 

Menurut Kotler dan Keller (2012:173) mengemukakan bahwa perilaku 

konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bahaimana barang, jasa ide, atau pengalaman 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk 

(2010:23): 

“Perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia 

(waktu, usaha, uang) guna membeli barang-barang yang behubungan 

dengan konsumsi”. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dilihat bahwa perilaku konsumen 

merupakan suatu proses yang dilalui oleh konsumen dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya terhadap suatu barang atau jasa untuk kemudian 

mementukan apakah konsumen akan membeli barang tersebut atau tidak. Dalam 

perilaku konsumen tersebut terdapat berbagai karakteristik atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian seorang konsumen tersebut, terutama informasi 

mengenai siapa yang membuat keputusan pembelian, tipe keputusan pembelian 

konsumen, dan juga tahap-tahap proses keputusan pembelian. 

 

2.1.4.2 Faktor-faktor  yang mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen: 

1. Faktor Budaya  

Faktor budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:211) adalah “sum total of 

learned a particular social” atau budaya merupakan nilai dan keyakinan 

perilaku konsumen dalam suatu masyarakat tertentu. 
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a. Budaya 

Paling utama dari fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang akan 

mendapatkan nilai, persepsi, dan perilaku melalui keluarga dan lembaga -  

lembaga lainnya. 

b. Sub budaya 

Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras dan daerah geografis. 

Banyak sub budaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar 

sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka. 

c. Kelas sosial 

Merupakan pembagian masyarakat yang relatif sejenis dan permanen, yang 

tersusun secara hirarki dan mempunyai anggota yang menganut nilai-nilai, 

minat, dan perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok 

acuan, keluarga, serta peran dan status. 

a. Kelompok acuan 

Menurut Kotler (2010:209) kelompok acuan seseorang, terdiri dari semua 

kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung. 

Kelompok keanggotaan terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut: 

1. Kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja, 

yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan informal. 

2. Kelompok sekunder, seperti kelompok keagamaan, professional dan 

asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan 

interaksi yang tidak begitu rutin. 

b. Keluarga 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan telah menjadi objek penelitian yang ekstensif. 
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Anggota keluarga adalah kelompok acuan primer yang paling 

berpengaruh. Keluarga dalam kehidupan pembeli dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Keluarga orientasi. Terdiri dari orang tua dan saudara kandung 

seseorang. Dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, 

politik, dan ekonomi. Serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Jika 

pembeli tidak lagi berinteraksi intensif dengan keluarganya, pengaruh 

keluarga terhadap perilaku pembeli dapat tetap signifikan. 

2. Keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak seseorang. Pengaruh 

orang tua dan anak-anak mereka yang telah dewasa akan sangat 

mempengaruhi secara langsung terhadap perilaku pembelian mereka 

sehari-hari. 

c. Peran dan status 

Seseorang berpartisipasi pada dalam banyak kelompok sepanjang 

hidupnya. Seperti dalam keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam 

tiap-tiap kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran 

meliputi kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang. Contoh peran dan 

status: peran seseorang istri sangat mempengaruhi perilaku pembelian 

dalam keluargannya. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor pribadi, karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya, mereka 

makan makanan bayi dalam tahun-tahun awal hidupnya. Banyak ragam 

makanan dalam tahun-tahun pertumbuhan dan dewasa, dan diet khusus 

dalam tahun-tahun berikutnya. Selera orang terhadap pakaian, perabot dan 

rekreasi juga berhubungan dengan usia. 

b. Pekerjaan 
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Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya, pemasar 

berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat diatas 

rata-rata atas produk dan jasa mereka. 

c. Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

d. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam 

menganalisa perilaku konsumen, asalkan jenis kepribadian tersebut dapat 

diklasifikasikan dengan akurat dan asalkan terdapat korelasi yang kuat 

antara jenis kepribadian tertentu dengan pemilihan produk atau merek. 

Contohnya perusahaan komputer mungkin menemukan banyak calon 

pembeli memiliki kepercayaan diri, dominasi dan otonomi yang tinggi. 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama 

yaitu: 

a. Motivasi 

Seseorang memiliki memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis; muncul dari tekanan biologis seperti 

lapar, haus, tidak nyaman. Kebutuhan lain bersifat psikogenis mereka 

muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, 

penghargaan atau rasa memiliki. Sebagian besar kebutuhan psikogenis 

tidak cukup kuat untuk memotivasi orang agar bertindak dengan segera. 

Suatu kebutuhan akan menjadi motif jika didorong hingga mencapai 

tingkat intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang cukup 

mendorong seseorang untuk bertindak. 
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b. Persepsi 

Persepsi dalam bagaimana seseorang individu memilih, mengorganisasi 

dan menginterprestasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti. 

c. Pembelajaran 

Sebagai besar perilaku manusia adalah hasil belajar, dan pembelajaran 

dihasilakn melalui perpaduan kerja dorongan, rangsangan, petunjuk 

tanggapan dan penguatan. 

d. Keyakinan dan sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. 

Hal ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan adalah 

pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sikap adalah 

evaluasi, perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari 

seseorang terhadap beberapa objek atau gagasan. Orang memiliki sikap 

terhadap hamper semua hal: agama, politik, pakaian, musik, makanan dan 

lain-lain. Sikap menempatkan mereka dalam sebuah kerangka pemikiran 

yang menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Bergerak mendekati atau 

menjauhi objek tersebut. 

 

2.1.4.3 Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda  tergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian konsumen yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan banyak peserta. Menurut Kotler 

dan Keller (2012:219) terdapat empat jenis perilaku pembelian konsumen yaitu: 

1. Perilaku pembelian yang rumit  

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas 
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diantara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu 

membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan dapat 

mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil, jam tangan, elektronik, dan lain-

lain. Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan 

harus berusahan untuk mengetahuinya sehingga pemasaran harus menyusun 

strategi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut produk, 

kepentingannya, tentang merek perusahaan, dan atribut penting lainnya. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan  

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 tidak terlihat, seperti karpet, keramik, dan lain-lain. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan  

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan 

kesetiaan terhadap 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. Perilaku 

ini biasanya terjadi pada produk-produk seperti gula, garam, sabun cuci, dan 

lain-lain. 

4.  Perilaku pembelian yang mencari variasi  

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 sesuatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya terjadi pada 

produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba 

merek-merek baru. 
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2.1.5  Keputusan Pembelian  

2.1.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian  

Keputusan   pembelian  merupakan kegiatan  individu  yang  secara langsung 

terlibat dalam pengambilan  keputusan untuk melakukan pembelian terhadap  produk 

yang ditawarkan oleh penjual. Menurut Philip Kotler (2007:223) keputusan 

pembelian yaitu beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

melakukan keputusan pembelian suatu produk. Dan Kotler (2009:184) pun 

mendefinisikan keputusan pembelian konsumen yaitu keputusan pembelian 

konsumen akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk 

konsumsi pribadi. 

Pengertian lain tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk 

(2007:485), keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan atau lebih. Dengan 

perkatan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika pengambilan 

keputusan. Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang 

pencarian, pembelian, pengguanan beragam produk dan merek pada setiap periode 

tertentu. Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 

tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Oleh 

karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak 

lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan 

kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. Dalam 

mempelajari keputusan pembelian konsumen, seorang pemasar harus  melihat hal-hal 

yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan membuat suatu ketetapan 

bagaimana konsumen membuat keputusan pembeliannya. 
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2.1.5.2 Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2012:188) mengemukakan bahwa proses keputusan 

pembelian konsumen terdiri dari lima tahapan. 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

Gambar 2.2 Proses Keputusan Pembelian Konsumen Model Lima Tahap 

Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan keputusan pembelian 

tersebut: 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang, seperti rasa 

lapar, haus, naik ketingkat maksimum, dan menjadi dorongan atau kebutuhan 

bisa timbul akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih representative terhadap informasi 

tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki 

‘pencarian informasi aktif’, seperti mencari bahan bacaan, menelpon teman, 

melakukan kegiatan online dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tersebut. 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat kelompok: 

 Perilaku Pasca Pembelian 

 

Keputusan pembelian 

 

Evaluasi Alternatif 

 

Pencarian Informasi 

 

   Pengenalan Masalah 
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a. Pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga, rekan. 

b. Komersial, yaitu iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan. 

c. Publik, yaitu media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

d. Eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam memahami proses 

evaluasi : pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari produk tersebut. Ketiga, konsumen 

melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan ini.  

Contoh: 

a. Hotel; Lokasi, kebersihan, atmosfir, harga. 

b. Obat kumur; Warna, efektifitas, kapasitas pembunuh kuman, rasa, harga. 

c. Ban; Keamanan, umur alur ban, kualitas pengendaraan, harga. 

4. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk rujukan antar merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli merek 

yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan; merek (merek A), penyalur (penyalur 2), 

kuantitas (satu komputer), waktu (akhir minggu), dan metode pembayaran (kartu 

kredit). 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan dan kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan setelah melakukan pembelian. Kebutuhan, biasanya 

mereka akan terus mengingat hal tersebut. Perilaku pasca pembelian meliputi 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian dan 

pembuangan produk pasca pembelian. 

a. Kepuasan Pasca Pembelian 
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Kepuasan membeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan membeli 

atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. 

Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa, 

jika kinerja ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, jika melebihi 

harapan, pelanggan akan sangat puas. Perasaan itu akan membedakan apakah 

pembeli akan membeli produk tersebut dan membicarakan hal-hal yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang produk tersebut kepada 

orang lain.  

Konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang diterima dari 

penjual, teman, dan informasi-informasi lain. Semakin besar kesenjangan 

antara harapan dan kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. 

b. Tindakan Pasca Pemabelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

meempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk 

tersebut. Para pelanggan yang tidak puas akan berperilaku sebaliknya. 

c. Pemakaian dan Pembuangan Produk Pasca Pembelian 

Jika konsumen menyimpan produk ke dalam lemari, produk tersebut mungkin 

tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar.  

 

2.1.6  Hubungan Kreasi Nilai dan Citra Merek dengan Keputusan Pembelian    

Konsumen 

Kreasi nilai berkaitan dengan manfaat dan biaya yang diberikan oleh suatu 

perusahaan. Tentu saja hal tersebut terkait dengan sampai sejauh mana nilai 

pelanggan yang dimiliki oleh konsumen. Selain itu, kreasi nilai tergantung dari 

manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen, apakah lebih tinggi dari 

biaya yang dikeluarkan oleh konsumen atau sama bahkan lebih rendah. Apabila lebih 

tinggi maka konsumen akan merasa puas, namun apabila lebih rendah mau tidak mau 
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mereka akan merasa kecewa. Belum lagi hal tersebut harus dikaitkan dengan kreasi 

nilai dari pesaing. Jika konsumen merasa puas dengan jasa yang diberikan namun 

pesaing menawarkan manfaat yang lebih tinggi maka konsumen pun akan beralih ke 

pesaing. Dengan demikian, kreasi nilai harus senantiasa dijaga agar melebihi harapan 

konsumen baik dari sisi nilai konsumen secara internal dan tentunya bagaimana 

kreasi nilai tersebut bisa melebihi kreasi nilai dari pesaing. Jika kreasi nilai suatu 

perusahaan terus berada diatas harapan konsumen dan kreasi nilai dari perusahaan 

lainnya maka akan tercipta keputusan pembelian konsumen. 

Citra merek yang baik menjadi daya tarik kuat untuk menggiring konsumen 

untuk membeli produk yang ditawarkan. Atau setidaknya akan membangkitkan 

keinginan atau minat yang kuat dari konsumen untuk menikmati atau membeli 

produk yang ditawarkan dan pada akhirnya akan menuju pada keputusan pembelian. 

Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda-beda 

tergantung pada bagaimana pemerekan produk tersebut. Mereka belajar tentang 

merek melalui pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan program 

pemasarannya, menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan mereka dan 

mana yang tidak. Ketika hidup konsumen menjadi semakin rumit, terburu-buru dan 

kehabisan waktu, kemampuan merek untuk menyederhanakan pengambilan 

keputusan dan mengurangi resiko adalah sesuatu yang berharga (Kotler & Keller, 

2012 : 264). 

 

2.1.7   Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian pemasaran di program MM Unpad dan S1 

Manajemen UTama mengenai Kreasi Nilai dan Citra Merek . Analisis penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan peneliti tersebut dipaparkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.2 Contoh Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

1. Rita 

Kusumadewi 

120820070040 

Value Creation 

Performance dalam 

rangka membentuk 

customer loyalty 

kartu prabayar Xl 

Verifikatif X1= instrumental 

value 

X2= hedonic value 

X3= expresive value 

X4= cost/ sacrifice 

value 

 

Hasil penelitian 

menunjuka bahwa 

instumental value dan 

hedonic value memiliki 

pengaruh yang kecil 

terhadap customer 

loyalty, expresive value 

dan cost/sacrifice value 

memiliki pengaruh 

yang besar terhadap 

costumer loyalty. 

2. Luky 

Indrawan 

L2K040191 

Pengaruh Citra 

Perusahaan dan 

Niali Pelanggan 

terhadap Loyalitas 

Pengguna Jasa 

PT.Supraco 

Indonesia 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=citra perusahaan 

X2=nilai pelanggan 

Y=loyalitas 

pengguna 

Hasil Pene;itian 

menunjukan bahwa 

variabel citra 

perusahaan x1 dan nilai 

pelanggan x2 

mempengaruhi loyalitas 

pelanggan PT.Supraco 

Indonesia sebesar 

97.03%  dan dikatakan 

kedua variabel tersebut 

sangat signifikan. 

3. Yudika Agung 

L2K01201 

Pengaruh nilai 

pelanggan terhadap 

loyalitas siswa pada 

bimbingan belajar 

ganesha operation 

Bandung 

Deskriptif 

dan 

verifikatif 

X1=customer 

benefit 

X2=customer cost 

Y=customer loyalty 

Pengaruh nilai 

pelanggan yang 

dirasakan terhadap 

loyalitas siswa pada 

bimbingan belajar 

ganesha operation 

Bandung adalah sebesar 

66%, tapi belum 

merupakan nilai yang 

superior karena 

dibentuk dari manfaat 

yang relatif rendah 

dibandingkan dengan 

harga yang juga relatif 

rendah 

4. Andy 

Adriyanto 

Lasmana 

L2K01165 

Pengaruh Nilai 

Pelaggan terhadap 

loyalitas pelanggan 

pada  catering 

tamansari 21  

Bandung 

Deskriptif 

dan 

verifikatif 

X1=customer 

benefit 

X2=customer cost 

Y=customer loyalty 

Customer value 

menentukan loyalitas 

pelanggan sebesar 

68,70%, dengan 

demikian Customer 

Value catering 

tamansari 21 sangat 

berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggannya. 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

5. Agit Bambang 

Suswanto 

Pengaruh Citra 

Merek dan Nilai 

Pelanggan terhadap 

Loyalitas 

Konsumen Amble 

Footwear 

Deskriptif 

dan 

verifikatif 

X1=citra merek 

X2=nilai pelanggan 

Y=customer loyalty 

Secara keseluruhan 

citra Amble termasuk 

dalam kategori sangat 

sesuai, citra Amble 

memberikan pengaruh 

sebesar 40.42% 

terhadap tingkat 

perkuatan loyalitas 

konsumen Amble 

secara langsung. Nilai 

pelanggan amble 

pengaruh sebesar 

40.42% terhadap 

loyalitas konsumen. 

Sumber : Perpustakaan MM Unpad dan Perpustakaan UTama 

Dari beberapa penelitian mengenai topik yang berkaitan dengan nilai 

pelanggan dan respon pelanggan, maka yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari objek penelitian serta variabel-variabel 

yang digunakan. Pada penelitian ini mengambil unit analsis konsumen Alfamart. 

Pengukuran customer value yang digunakan Agit Bambang Suswanto adalah 

dengan menggunakan model Kotler yaitu dengan membandingkan antara manfaat dan 

biaya. peneliti juga menggunakan model ini karena untuk mengetahui nilai pelanggan 

dengan cara selisih (manfaat dikurang biaya) atau rasio (manfaat dibagi biaya) maka 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini hampir memiliki beberapa kesamaan dengan 

penelitian sebelumnya namun berbeda dalam hal skala ukuran variabel yang 

digunakan. 

Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil 

beberapa jurnal international yang berhubungan dengan kreasi nilai yang telah di 

rangkum dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2.3 Jurnal Internasional 

 

No 

 

Peneliti 

 

Judul,Tahun, dan 

Sumber Penelitian 

 

Variabel 

 

 

Dimensi 

 

Hasil dan Kesimpulan 

1. J.Brock Smith dan 

Mark Colgate 

Customer Value 

Creation : A 

Practical Framework 

(2010) 

 

Sumber, 

www.proquest.com/

pdqweb 

 Customer 

Value  

 

 Manfaat produk  

 Manfaat 

pelayanan 

 Manfaat 

personel 

 Manfaat citra  

 Biaya moneter 

 Biaya fisik 

 Biaya waktu 

 Biaya 

psikologis  

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

kebanyakan perusahaan 

memfokuskan pada 

mengkreasi manfaat produk 

dan manfaat personel, karena 

lebih mudah untuk dilakukan 

sedangkan manfaat citra 

cenderung sulit dan biasanya 

dikreasi oleh perusahaan 

yang menyediakan speciality 

produk 

2. Yonggui Wang, 

Hing Po Lo, 

Renyong Chi, dan 

Yongheng Yang 

An Integrated 

Framework for 

customer value and 

customer 

relationship 

management 

performance a 

cutomer based 

perspective from 

China (2004) 

 

Sumber, 

www.proquest.com/

pdqweb 

 Customer 

Value 

 Customer 

Statisfaction 

 Brand loyalty 

X1=Functional 

Value 

X2=Social Value 

X3=Emotional 

Value 

X4=Perceived 

Value 

Y1=Customer 

Statisfaction 

Y2=Brand Loyalty 

Z=Behaviour 

based CRM 

Performance 

Penelitian ini menggunakan 

model SEM hasil yang 

didapat adalah bahwa semua 

dimensi nilai pelanggan 

mempengaruhi kepuasan 

pelanggan secara signifikan 

sedangkan tidak ada 

pengaruh secara langsung 

dari nilai pelanggan terhadap 

kesetiaan merek tetapi 

berpengaruh tidak langsung 

dari nilai pelanggan terhadap 

kesetiaan merek. 

3. Christoper White 

dan Yi-Tingyu 

Statisfaction 

Emotional and 

Consumer 

Behavioural 

Intention (2005) 

 

Sumber, 

www.proquest.com/

pdqweb 

 Statisfaction 

Emotional 

 

 Consumer 

Behavioural 

Intention 

Positive emotion 

 Hopefull 

 Happy 

 Positively 

 Surprised 

 
Negative emotion 

 Guilty 

 Humiliated 

 Depressed 

 Regretful 

 
Bi-Directional 

Angry 

Hasil yang paling penting 

dari penelitian ini adalah 

yang pertama bahwa 

mengukur sisi emosi bisa 

dikonsepkan kedalam tiga 

dimensi yaitu positive 

emotion, negative emotion, 

dan Bi-Directional, kedua 

secara statistik terdapat 

hubungan yang signifikan 

komponen Bi-Directional 

dan Statisfaction Emotion 

memiliki hubungan yang 

signifikan dengan consumer 

behaviour intention  

http://www.proquest.com/pdqweb
http://www.proquest.com/pdqweb
http://www.proquest.com/pdqweb
http://www.proquest.com/pdqweb
http://www.proquest.com/pdqweb
http://www.proquest.com/pdqweb
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No 

 

Peneliti 

 

Judul,Tahun, dan 

Sumber Penelitian 

 

Variabel 

 

 

Dimensi 

 

Hasil dan Kesimpulan 

4 Jaehun Joo An empirical Study 

on Relationship 

Between Customer 

Value and 

Repurchase 

Intention In korean 

Internet Shopping 

Malls(2007) 

Sumber, 

www.proquest.com/

pdqweb  

 customer value 

 Repurchase 

Intention  

 

 Economy 

 Convenience 

 Speed 

 Personalization 

 Community 

 Emotion 

 Trust 

Consistent 

repurchase 

intentions 

recomendation 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tingkat pelayanan 

pada nilai pelanggan secara 

signifikan lebih rendah 

daripada harapan konsumen, 

dan faktor nilai pelanggan 

secara positif berpengaruh 

pada membeli ulang  

5. Valters Kaže The Impact of 

Customer Values on 

Purchasing 

Behaviour: A Case 

of Lativan Insurance 

Market(2008) 

 

Sumber, 

http://journal-

archieves55.webs.co

m/400-409.pdf  

 

 Customer 

Values 

 Purchasing 

Behaviour 

 

 Functional 

Instrument 

 Experiental / 

Hedonic   Value 

 Symbolic / 

ExpresiveValue 

 Cost 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa nilai pelanggan 

berpengaruh secara 

signifikan pada keputusan 

pembelian. nilai-nilai 

menjadi penentu pilihan 

konsumen dan menunjukkan 

area prioritas pembangunan 

untuk pelaku pasar asuransi 

dalam rangka untuk 

beradaptasi dengan 

mengubah preferensi 

pelanggan dan mendapatkan 

keuntungan kompetitif. 

6. Stephen L. 

Sondoh Jr, 

Maznah Wan 

Omar, Nabsiah 

Abdul 

Wahid,Ishak 

Ismail, and Amran 
Harun 

 

The Effect of Brand 

Image on Overall 

Satisfaction and 

Loyalty Intention in 

The Context of 

Color 

Cosmetic(2007) 

Sumber, 

http://web.usm.my/a

amj/12.1.2007/aamj

%2012-1-6.pdf  

 Brand Image 

 Satisfaction 

 Loyalty 

 Functional  

 Symbolic  

 Social  

 Experiential  

 Appearance 

enhances  

 

 

Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa citra 

merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas 

dan kepuasan secara 

keseluruhan tidak 

mempengaruhi loyalitas 

pelanggan, maka pemasar 

harus fokus pada manfaat 

citra merek di pelanggan 

untuk mencapai loyalitas 

pelanggan. 

 

7. Prof. Dr. 

Muhammad 

Ehsan Malik, 

Muhammad 

Mudasar Ghafoor, 

Hafiz Kashif Iqbal 

Impact of Brand 

Image, Service 

Quality and price on 

customer satisfaction 

in Pakistan 

Telecommunication 

sector (2012) 

Sumber, 

http://ijbssnet.com/jo

urnals/Vol_3_No_23

_December_2012/13

.pdf  

 Brand Image 

 Service 

Quality  

 customer 

satisfaction 

 Recognation 

 Reputation 

 Affinity 

 Domain 

Hasil dari penelitian ini 

adalah brand image secara 

signifikan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. akan 

membantu penyedia layanan 

telekomunikasi untuk 

membentuk produk mereka 

dan kebijakan harga 

sedemikian rupa sehingga 

mereka bisa memaksimalkan 

kepuasan pelanggan dan 

mempertahankan pelanggan.  

 

http://www.proquest.com/pdqweb
http://www.proquest.com/pdqweb
http://journal-archieves55.webs.com/400-409.pdf
http://journal-archieves55.webs.com/400-409.pdf
http://journal-archieves55.webs.com/400-409.pdf
http://web.usm.my/aamj/12.1.2007/aamj%2012-1-6.pdf
http://web.usm.my/aamj/12.1.2007/aamj%2012-1-6.pdf
http://web.usm.my/aamj/12.1.2007/aamj%2012-1-6.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_23_December_2012/13.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_23_December_2012/13.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_23_December_2012/13.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_23_December_2012/13.pdf
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No 

 

Peneliti 

 

Judul,Tahun, dan 

Sumber Penelitian 

 

Variabel 

 

 

Dimensi 

 

Hasil dan Kesimpulan 

8. Kambiz 

Heidarzadeh 

Hanzaee and 

Fatemeh Torabi 

Farsani 

The Effects of Brand 

Image and Perceived 

Public Relation on 

Customer Loyalty. 

(2011) 

Sumber, 

http://journal-

archieves45.webs.co

m/407-503.pdf  

 

 Brand Image  

 Perceived 

Public Relation 

  Customer 

Loyalty 

 Functional  

 Symbolic  

 Social  

 Experiential  

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa .citra 

merek memiliki hubungan 

yang positif dengan loyalitas 

pelanggan. begitu juga 

dengan PR memiliki 

hubungan yang signifikan 

pula dengan loyalitas 

konsumen. 

 

9. Sharareh 

Momeni,Shabnam 

Mousavi Khesal, 

Nasim 

Roustapisheh,Ma

hmood Zohoori 

Factors Influencing 

Brand Image in 

Banking Industry of 

Iran. (2013) 

 

 

Sumber, 

http://journal-

archieves33.webs.co

m/502-508.pdf  

 Brand Image  Recognation 

 Reputation 

 Affinity 

 Domain 

Hasil penelitian menekankan 

pentingnya citra merek 

dalam industri perbankan . 

penelitian ini menggaris 

bawahi dua faktor penting 

dapat mempengaruhi citra 

merek dalam industri ini . 

pertama Iklan sebagai alat 

yang ampuhdapat diterapkan 

oleh TV , media cetak , atau 

online . Di sisi lain kualitas 

layanan adalah faktor kedua 

termasuk,tangibles,reliability 

,assurance ,responsiveness , 

dan empathy.  

 

10. Imran Khan, 

Tauqir Ahmad 

Ghauri and 

Salman Majeed  

Impact of  Brand 

Related Attributes 

on Purchase 

Intention of 

Customers. A Study 

About The 

Customers of 

Punjab, Pakistan. 
(2012)        

Sumber, 

http://www.idosi.org

/wasj/wasj13(2)/15.p

df  

 Brand Related 

Attributes  

 Purchase 

Intention of 

Customers 

 Brand 

knowledge 

 Brand 

awarrness 

Hasil penelitian ini 

mengidentifikasi bahwa 

pengetahuan merek dan 

iklan merek memiliki 

dampak yang sama pada pria 

dan wanita . pengalaman dan 

niat beli yang tinggi pada 

pelanggan wanita kemudian 

laki-laki. Tapi pelanggan 

laki-laki memiliki hubungan 

merek kuat maka pelanggan 

wanita . Niat perilaku dan 

pembelian niat karyawan 

Punjab atas adalah tinggi. 

Dampak iklan dan 

pengetahuan tentang merek 

meningkat seiring dengan 

meningkatnya usia nasabah . 

Semua faktor merek terkait 

menunjukkan hubungan 

positif dengan niat 

pembelian pelanggan .  

 

 

http://journal-archieves45.webs.com/407-503.pdf
http://journal-archieves45.webs.com/407-503.pdf
http://journal-archieves45.webs.com/407-503.pdf
http://journal-archieves33.webs.com/502-508.pdf
http://journal-archieves33.webs.com/502-508.pdf
http://journal-archieves33.webs.com/502-508.pdf
http://www.idosi.org/wasj/wasj13(2)/15.pdf
http://www.idosi.org/wasj/wasj13(2)/15.pdf
http://www.idosi.org/wasj/wasj13(2)/15.pdf
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No 

 

Peneliti 

 

Judul,Tahun, dan 

Sumber Penelitian 

 

Variabel 

 

 

Dimensi 

 

Hasil dan Kesimpulan 

11. Cheng Kung 

University,  Kota 

Tainan,   Taiwan 

Republik Cina 

 

 

Ekuitas merek , 

kualitas hubungan , 

nilai hubungan , dan 

loyalitas  pelanggan  

: Bukti dari jasa 

telekomunikasi 

Ching- Fu Chena 

(2010) 

 

Sumber , 

http://www.cjournal.

cz/files/139.pdf  

 ekuitas 

pelanggan 

 loyalitas 

pelanggan 

 

 brand image 

 citra 

perusahaan  

 kualitas 

 nilai  

Hasil menunjukkan bahwa 

merek dan citra perusahaan 

secara signifikan 

mempengaruhi kualitas 

hubungan , dan kualitas 

hubungan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai hubungan . 

Namun, loyalitas pelanggan 

tidak terpengaruh oleh salah 

satu dimensi citra dan 

kualitas hubungan langsung , 

citra lebih dan kualitas 

hubungan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan 

dimediasi oleh nilai 

hubungan . 

12. Chungyu Institute 

of Technology 

Keelung  Taiwan,  

Pusat Pendidikan  

Wenzao Ursuline 

College of 

Languages  

Taiwan. 

Sebuah Studi 

Empiris Corporate 

Brand Image , 

Persepsi Nilai 

Pelanggan dan 

Kepuasan pada 

Loyalitas di Industri 

Sepatu di Taiwan 

(2011) 

Sumber, 

http://ifrnd.org/Rese

arch%20Papers/J83.

pdf  

 brand image  

 

 nilai pelanggan  

 

 kepuasan   

 

 loyalitas  

 pengakuan 

 reputasi 

 Hubungan 

emosional 

 Lingkup 

Hasil penelitian , citra merek 

perusahaan secara signifikan 

mempengaruhi nilai yang 

dirasakan pelanggan , 

kepuasan pelanggan dan 

loyalitas , nilai yang 

dirasakan pelanggan 

memiliki dampak yang kuat 

pada kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, dan kepuasan 

pelanggan secara signifikan 

mempengaruhi loyalitas 

pelanggan . Oleh karena itu , 

perusahaan harus memiliki 

brand image positif kepada 

pelanggan , dan secara 

khusus berfokus pada faktor-

faktor tersebut dalam rangka 

membangun sebuah 

hubungan jangka panjang 

dan saling profitabilitas 

dengan pelanggan dan 

menciptakan loyalitas. 

13. Fazlzadeh Alireza, 

Khoshmaram Ali, 

Feyzipour Aram 

Kualitas produk , 

Nilai, Citra, dan 

Kepuasan terhadap 

Loyalitas pada Iran 

Telecom (2008) 

Sumber, 

http://www.ccsenet.o

rg/journal/index.php/

ijbm/article/viewFile

/8561/8178  

 Kualitas 

produk 

 

 Nilai 

pelanggan 

 

 Citra 

 

 Kepuasan 

 

 Loyalitas 

 Nilai fungsional 

 Nilai hedonis 

 Nilai emosional 

 Biaya 

hasil menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan secara 

langsung mempengaruhi 

nilai yang dirasakan , 

persepsi citra dan kepuasan 

pelanggan , bahwa nilai dan 

citra mempengaruhi 

kepuasan , bahwa nilai 

pengaruh citra perusahaan , 

dan bahwa kedua kepuasan 

pelanggan dan citra 

perusahaan merupakan 

penentu signifikan loyalitas . 

Dengan demikian , citra 

http://www.cjournal.cz/files/139.pdf
http://www.cjournal.cz/files/139.pdf
http://ifrnd.org/Research%20Papers/J83.pdf
http://ifrnd.org/Research%20Papers/J83.pdf
http://ifrnd.org/Research%20Papers/J83.pdf
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/8561/8178
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/8561/8178
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/8561/8178
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/8561/8178
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No 

 

Peneliti 

 

Judul,Tahun, dan 

Sumber Penelitian 

 

Variabel 

 

 

Dimensi 

 

Hasil dan Kesimpulan 

memiliki baik langsung dan 

tidak langsung (melalui nilai 

dan kepuasan ) berdampak 

pada loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan 

memediasipengaruh kualitas 

layanan, nilai , dan citra 

perusahaan terhadap 

loyalitas pelanggan . 

14. Fortune Institute 

of Technology  

Taiwan 

Pengaruh Citra 

Merek , Persepsi 

Nilai Pelanggan 

terhadap Loyalitas 

pada jasa 

telekomunikasi di  

Taiwan (2009) 

Sumber, , 

http://ifrnd.org/Rese

arch%30Papers/g73.

pdf 

 brand image  

 

 nilai pelanggan  

 

  loyalitas 

 pengakuan 

 reputasi 

 Hubungan 

emosional 

 Lingkup 

penelitian , citra merek 

secara signifikan 

mempengaruhi nilai yang 

dirasakan pelanggan, dan 

loyalitas,nilai yang dirasakan 

pelanggan memiliki dampak 

yang kuat pada kepuasan dan 

loyalitas pelanggan, dan 

kepuasan pelanggan secara 

signifikan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. 

15. Teknologi Pangan 

Universitas 

Pasundan , 

Bandung , 

Indonesia 

Strategi Menang-

menang, Penciptaan 

Nilai terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Green Food Product 

(2012) 

 

Sumber, 

http://www.apbitms.

org/web/journal/209

42257/5.pdf  

 Penciptaan 

Nilai 

 Loyalitas 

pelanggan 

 Nilai fungsional 

 Nilai hedonis 

 Nilai emosional 

 Biaya 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan 

dari pendekatan berbasis 

sumber daya dan berbasis 

pasar terhadap variabel nilai 

pelanggan masing-masing 

dan menuju variabel 

kepuasan pelanggan dan ada 

pengaruh yang signifikan 

dari nilai pelanggan dan 

pelanggan kepuasan 

terhadap loyalitas produk 

makanan hijau . 

 

Di dalam jurnal Customer Value Creation : A Pratical Framework (2010) 

Smith dan Colgate mengatakan bahwa customer value atau customer delivered value 

memiliki berbagai arti, tetapi ada yag paling mendominasi yaitu value for the 

customer (Customer percieved value or customer recieved value) dan value for the 

firm (Value of the customer lifetime value). 

 Smith dan Colgate menggunakan teori dari Kotler & Keller dimana delapan jenis 

nilai yang bisa di kreasi oleh organisasi yaitu : 

 

http://ifrnd.org/Research0Papers/g73.pdf
http://ifrnd.org/Research0Papers/g73.pdf
http://ifrnd.org/Research0Papers/g73.pdf
http://www.apbitms.org/web/journal/20942257/5.pdf
http://www.apbitms.org/web/journal/20942257/5.pdf
http://www.apbitms.org/web/journal/20942257/5.pdf
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a. Manfaat produk  

Adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk dapat memuaskan suatu kebutuhan 

dan keinginan yang meliputi: dayaguna, daya tahan, keindahan, keragaman, 

dimana nilai suatu produk dapat dinaikan dengan memberikan tambahan manfaat 

yang diperoleh pelanggan dengan mengurangi harga. (Kotler dan Keller, 

2009:161) 

b. Manfaat pelayanan 

Adalah manfaat yang dikandung sebuah produk seperti penyerahan barang, dan 

perawatan produk. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

c. Manfaat personel 

Manfaat yang diberikan oleh karyawan seperti pelayanan yang lebih baik kepada 

pelanggan, pengetahuan karyawan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, dan 

tanggap terhadap keluhan dan keinginan pelanggan. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

d. Manfaat citra 

Adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produk. Citra perusahaan 

yang baik dapat menumbuhkan rasa percaya dan kebanggaan pelanggan terhadap 

produk atau jasa yang digunakannya. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan adalah: 

a. Biaya moneter 

Adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau 

jasa yang akan digunakannya. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

b. Biaya waktu 

    Adalah lamanya waktu yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh 

produk atau jasa yang akan mereka gunakan, seperti: cepat lambat, mudah 

tidaknya bagi pelanggan menerima pelayanan dari perusahaan. (Kotler dan Keller, 

2009:161) 

c. Biaya fisik 

Adalah berapa besar pengorbanan fisik yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa yang akan mereka gunakan.pengorbanan fisik 
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seperti: antrian, ataupun adanya pelanggan melayani diri sendiri. (Kotler dan 

Keller, 2009:161)   

d. Biaya psikologis  

Korbanan secara psikologis ini dapat berupa: resiko yang akan diperoleh, kognitif, 

ketidak sesuaian dengan yang diharapkan, persaan kurang, takut,untuk 

menggunaka jasa yang aka digunakan. (Kotler dan Keller, 2009:161) 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat dua variabel independen ( Kreasi Nilai dan Citra Merek ) yang 

mempengaruhi variabel dependen (Keputusan Pembelian). Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin melihat pengaruh Kreasi Nilai dan Citra Merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen Alfamart, sehingga dengan adanya kedua hal tersebut akan 

mendorong pelanggan atau pembeli untuk memutuskan pembelian produk di 

Alfamart. 

Berbicara masalah Kreasi Nilai menurut Kotler & Keller(2009). Terdapat 

delapan dimensi nilai pelanggan yang dapat dikreasikan yaitu manfaat yang terdiri 

dari manfaat produk, manfaat pelayanan, manfaat personel, dan manfaat citra, dan 

biaya yang terdiri dari biaya moneter, biaya fisik, biaya waktu, dan biaya psikologis. 

Sedangkan masalah Citra Merek, merupakan persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan atau produknya. Citra dapat terbentuk melalui rangsangan yang datang 

dari luar sebagai suatu pesan yang menyentuh atau yang disebut informasi yang 

diterima seseorang. Hamel dan Prahalad (2011) menyatakan bahwa citra merek 

adalah suatu baner yang dapat di pakai untuk dapat memayungi semua produk yang 

menggunakannya. Terdapat empat hal pokok yag harus diperhatikan dari suatu citra 

merek, yaitu: 
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1. Pengakuan, merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan mengingat 

suatu merek dalam benak dan pikiran mereka. Pengakuan akan dapat 

menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan memasang 

iklan yang sering. 

2. Reputasi, merupakan kekuatan merek yang dapat membangun status yang 

cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu merek memiliki 

suatu track record yang baik. 

3. Hubungan emosional, merupakan merek produk yang dapat membentuk 

asosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk, hubungan 

emosional timbul antara sebuah merek dengan konsumennya. 

4. Lingkup, merupakan pengetahuan produk dan menyangkut seberapa lebar 

scope dari produk yang mau menggunakan brand yang bersangkutan. 

 

Keputusan pembelian merupakan pengambilan keputusan oleh konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk. Dalam mengambil keputusan pembelian terdapat 

beberapa pilihan alternatif, dengan kata lain pilihan alternatif harus tersedia bagi 

seseorang ketika mengambil keputusan jika seseorang mempunyai pilihan antara 

melakukan pembelian dan tidak melakukan pembelian. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi pengukuran dalam keputusan pembelian adalah konsumen minimarket 

Alfamart. 

 Keputusan pembelian konsumen Alfamart ini dipengaruhi oleh kreasi nilai 

dan citra merek. Dengan adanya upaya bersama melalui upaya menciptakan kreasi 

nilai yag tepat dan citra merek yang baik kepada konsumen maka diharapkan dapat 

meningkatkan keputusan pembelian  pada konsumen Alfamart cabang Cikutra Barat. 

Dengan dilakukannya kedua upaya yaitu peningkatan kreasi nilai dan citra merek dan 

dengan adanya pengaruh dari salah satu ataupun keduanya diharapkan para konsumen 

akan merasa semakin mantap, semakin tertarik dan semakin percaya sehingga 

keputusan pembelian di Alfamart pun akan semakin meningkat.  
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Berikut ini merupakan gambar dari kerangka pemikiran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               2.3 Gambar Kerangka Pemikiran 

 

          

Citra merek  

 

 Pengakuan  

 Reputasi  

 Hubungan emosional 

 Lingkup 

 

Hamel & Prahalad (2011) 

 

  Keputusan Pembelian  

 Pengenalan Masalah 

 Pencarian Informasi 

 Evaluasi Alternatif 

 Keputusan Pembelian 

 Perilaku Setelah Pembelian 

 

Kotler & Keller (2012) 

 

Kreasi Nilai  

 Manfaat produk 

 Mnfaat pelayanan 

 Manfaat personel 

 Manfaat citra 

 Biaya moneter 

 Biaya fisik 

 Biaya waktu  

 Biaya psikologis 

 

Kotler & Keller ( 2009) 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan paradigma 

penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.4 Gambar Paradigma Penelitian 

 

Kreasi Nilai 

 Manfaat produk 

 Manfaat pelayanan 

 Manfaat personel 

 Manfaat citra 

 Biaya moneter 

 Biaya fisik 

 Biaya waktu  

 Biaya psikologis 

Kotler &  Keller (2009) 

Keputusan Pembelian  

 Pengenalan Masalah 

 Pencarian Informasi 

 Evaluasi Alternatif 

 Keputusan Pembelian 

 Perilaku Setelah Pembelian 

Kotler & Keller (2012) 

 

Citra Merek 

  Pengakuan  

 Reputasi  

  Hubungan emosional  

 Lingkup  

 

Hamel & Prahalad (2011) 
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2.3  Hipotesis 

            Hipotesis yang akan dijawab dalam penelian ini mengacu pada kajian pustaka 

yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan kajian pustaka, maka 

beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis  

  “Kreasi nilai dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian       

konsumen Alfamart” 

2. Sub Hipotesis          

a.Kreasi nilai berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart. 

b.Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart.   

                                            

 

 


