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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen Pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari pemasaran. Dengan ilmu manajemen pemasaran, perusahaan 

dapat menentukan pasar yang mana yang dituju dengan membina hubungan yang 

baik dengan pasar sasaran tersebut. Pengertian manajemen pemasaran menurut  

Kotler dan Amstrong yang (2008:16), dalam bukunya Marketing Management 

edisi ke 13 mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, implementasi, 
dan pengendalian program yang dirancang untuk meciptakan, membangun  
dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 
sasaran demi mencapai tujuan organisasi”. 
 

Sedangkan menurut Alma (2005:130), Manajemen pemasaran adalah : 

“Manajemen pemasaran adalah merencakan, mengarahkan, dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari 

perusahaan”. 

 

2.1.1 pengertian pemasaran 

Adapun pengertian pemasaran menurut American Marketing 

Association dalam Kotler  dan Keller  (2009; 5) yang dialih bahasakan oleh Bob 

Sabran, adalah sebagai berikut : 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 
pelanggan dan untuk megelola hubungan pelanggan dengan cara yang 
menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008:6) mendefinisikan 

pemasaran sebagai berikut : 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana pribadi atau 

organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lainnya. 
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan melalui proses pertukaran, dimana dalam pemasaran ini kegiatan bisnis 

dirancang untuk mendistribusikan barang-barang kepada konsumen untuk 

mencapai sasaran serta tujuan organisasi (keuntungan bagi stakeholders) dan 

menjaga hubungan baik dengan konsunmen (consumer relationship) 

 

 2.1.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran merupakan salah satu bagian dari aktivitas 

pemasaran yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam usaha perusahaan 

menghantarkan nilai kepada pelanggan. Di bawah ini dikemukakan beberapa 

definisi bauran pemasaran menurut beberapa ahli: 

 Menurut Alma (2007;205) dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

menjelaskan bauran pemasaran adalah sebagai berikut: 

“ Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil 

paling memuaskan”. 

 Sedangkan menurut Rambat dan Hamdani (2006:70) dalam 

Manajemen Pemasaran Jasa menyatakan bauran pemasaran adalah sebagai 

berikut: 

“ Bauran Pemasaran (marketing mix) adalah alat bagi pemasar yang terdiri 
atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan 
agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat 
berjalan sukses”. 
 
 Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran tersebut adalah sebuah alat pemasar yang terdiri dari kegiatan-

kegitan pemasaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah strategi 

yang maksimal, yang dapat dilihat dari hasil yang didapatkan oleh perusahaan. 

 Adapun marketing mix menurut kotler ada empat,yaitu product 

(produk), price (harga), promotion (promosi), place (tempat). Adapun pengertian 

dari masing-masing bauran pemasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

 



12 
 

1. Produk (Product) 

Menurut Kotler, Bowen, Makens (2006), “produk adalah segala 
sesuautu yang dapat ditawarkan untuk menjadi bahan perhatian 
pasar, menjadi tambahan, berguna,dan dapat dikonsumsi agar dapat 
memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen”. Sebuah 
produk dapat tergolong ke dalam obyek fisik, tempat, jasa, 
perusahaan, dan ide-ide. 
 

2. Harga (Price) 

Menurut Payne (2005), Harga merupakan bagian terpenting 
dalam bauran pemasaran karena harga menentukan keuntungan 
suatu bisnis. Keputusan untuk menentukan harga penting dalam 
menentukan nilai bagi konsumen dan berperan dalam membangun 
citra dan pelayanan. Harga memberikan persepsi akan kuantitas. 

Menurut Mason, Mayer, Wilkinson, Retail marketing Mix 
merupakan sebuah filosofi dari manajemen retail yang 
memfokuskan pada kebutuhan dan pemuasan konsumen. Jadi arti 
dari retail marketing mix apabila menggabungkan pendapat dua 
ahli yaitu Mason dan Lewis, dapat disimpulkan bahwa Retail 
Marketing Mix merupakan bagian dari sebuah manajemen 
pemasaran dan strategi harga pada dunia retail dimana membawa 
pengaruh langsung dari konsumen. 

 
3. Promosi (Promotion) 

  Elemen ini mencakup suatu perencanaan dan pelaksanaan 
penyaluran produk yang dihasilkan perusahaan melalui saluran 
distribusi (channel distribution) yang tepat sehingga tersedia pada 
tempat (location) yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada 
waktu yang tepat agar dapat dijangkau oleh konsumen. Promosi 
dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk yang 
ditawarkan kepada konsumen. Promotion mix merupakan 
kombinasi dari beberapa unsur promosi : 

• Advertising (periklanan) 

Iklan menempati urutan pertama dan berperan prima si 
antara semua alat-alat promotion mix bagi peritel besar. 
Iklan dijalankan melalui media ceta seperti Koran dan 
majalah, media elektronik seperti televise, radio, bioskop, 
dan internet (Ma’ruf 2005). 
 

4. Place (tempat) 

  Lokasi adalah aspek yang paling penting yang harus 
diperhatikan oleh perusahaan, karena hal ini berkaitan dengan 
dimana konsumen datang. Tiap perusahaan memiliki karakteristik 
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Bauran pemasaran 

tertentu dalam memilih palce, dengan mempertimbangan strategi 
pemasaran dan target pasar yang dibidik. Perusahaan harus 
mempertimbangkan place dimana para pesaingnya berbeda. 
Selanjutnya, perusahaan harus memperhatikan apakah lokasi 
bisnisnya mudah dijangkau dan ditemukan oleh pangsa pasarnya. 
Keputusan bauran pemasaran harus diambil untuk mempengaruhi 
saluran perdagangan dan dan juga konsumen akhir. Perusahaan 
harus mempersiapkan bauran tawaran yang terdiri dari produk, 
servis, harga, dan memanfaatkan bauran promosi 
 

Gambar 2.1 
EMPAT KOMPONEN P DALAM BAURAN PEMASARAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

 

 

       

Sumber: Philip Kotler (2006:18) 
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2.2 Promosi 

2.2.1 Pengertian Promosi 

 Menurut Kotler (2006) dengan bukunya dasar-dasar manajemen, 

promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilkaukan antar perusahaan 

untuk mnegkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan 

konsumen sasaran agar membelinya (p.28).  

 Sedangkan definisi promosi menurut Belch and Belch (2009) 

pengkoordinasian dari semua usaha yang berasal dari openjualan untuk 

membuka jalur informasi dan persuasi agar menjual barang dan jasa (p.18). 

 Selanjutnya meneurut Grewel and Levy (2008, p.10),  

promosi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pemasar untuk 
menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pembeli potensial akan 
produk atau jasa untuk mempengaruhi opini pembeli dan memperoleh 
respon dari pembeli. 
 Dari berbagai definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa promosi 

merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang harus dilakukan 

perusahaan untuk memberikan informasi tentang produk atau jasanya, seta 

membujuk dan mengingatkan konsumen guna melakukan pembelian terhadap 

barang atau jasa. 

 

2.2.2 Tujuan Promosi 

 Menurut Nickels, McHugh, dan McHugh (2008), promosi bertujuan 

untuk mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembelian. 

Promosi juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk membangun 

hubungan dengan pelanggan (pp.355-356). 

 Sedangkan menurut Kotler (1999, p.676), tujuan promosi dapat dibagi 

menjadi 3, antara lain : 

1. Menginformasikan, agar masyarakat tahu bahwa perusahaan telah 

mengeluarkan suatu produk, menginformasikan keberadaan dan 

kegunaan produk, menjelaskan bagaimana cara kerja produk 

membangun citra perusahaan, menginformasikan perubahan nama atau 

harga produk. 
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2. Membujujk, agar masyarakat tertarik dan melakuakn pembelian produk 

dan membentuk dan membentuk persepsi konsumen. 

3. Mengingatkan, agar konsumen tetap inghat dan membeli produk yang 

sama berulang ulang jika produk yang dipakai telah habis masa 

berlakunya, mengingatkan konsumen dimana konsumen bisa 

mendapatkan produk, mempertahankan citra produk dan perusahaan 

dalam ingatan konsumen. 

 

2.2.3 Bauran Promosi 

 Menurut Nickles, Mchugh dan Mchugh (2008, pp.433-442), bauran 

promosi merupakan kombinasi dari alat-alat promosi yang digunakan oleh 

perusahaan (p.432). Bauran promosi terdiri dari : 

1. Periklanan (Advertising) 

Komunikasi non personal melaui berbagai macam media, baik oleh 

perusahaan atau iondividu yang dapat diidentifikasikan di dalam pesan 

iklan tersebut (p.433) 

2. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Presentasi langsung dan promosi tentang barang dan jasa (p.438) 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Alat promosi yang bertujuan untuk merangsang pembelian konsumen 

dan minat p[edagang, dengan menggunakan aktivitas jangka pendek 

(p.443). 

4. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Manajemen fungsi yang mengevaluasi sikap public, peruibahan 

kebijakan dan prosedur untuk menanggapi permintaan public, dan 

melaksanakan program tindakan dan informasi untuk menghasilkan 

pengertian dan penerimaan Dari public (p.442). 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, 

yang memanfaatkan satui atau beberapa media iklan untuk 

menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarangan 
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lokasi. Dalam direct marketing, komunikasi promosi yang ditujukan 

langsung kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-

pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan. Adapun alat-

alat promosi pada diorect marketing antara lain : 

a) Katalog 

b) Surat 

c) Telemarketing 

d) Electronic Shopping 

e) Kios Shopping 

f) TV direct response marketing 

g) Radio, majalah,koran 

 

2.3 Advertising  

Advertising merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Uyung Sulaksana (2007:90) bahwa  

“  Advertising adalah semua bentuk presentasi non personal yang 

mempromosikan gagasan, barang, atau jasa yang dibiayai pihak sponsor 

tertentu” .  

Karena definisi yang cukup longgar tersebut, sponsor advertising tidak terbatas 

pada perusahaan, namun juga meliputi semua pihak yang menyebarkan pesannya 

pada publik sasaran termasuk sekolah, organisasi amal, dan lembaga pemerintah. 

Sedangkan Djaslim Saladin (2007:183) mengemukakan bahwa 

“ Advertising adalah semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar”. 

Advertising adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasarkan pada 

informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk, yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah 

pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.  
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Sedangkan Kotler (2007:658) mendefinisikan bahwa 

“ advertising adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau 

jasa secara non-personal yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu 

yang memerlukan pembayaran”.  

Adapun AMA (American Marketing Association) dalam Fandy Tjiptono 

(2001:226) mendefinisikan  

advertising adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan advertising.  

 Dari pengertian-pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

advertising adalah semua bentuk penyajian non personal, promosi, ide-ide, 

promosi barang atau jasa yang merupakan keseluruhan proses yang meliputi 

penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan advertising. 

Biasanya advertising ini meliputi penggunaan media seperti surat kabar, 

televisi, radio, majalah, internet, billboard, dan lain-lain. Selanjutnya Kotler 

menambahkan bahwa dalam mengembangkan program advertising, manajer 

pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif 

membeli. Kemudian mengambil lima keputusan utama dalam pembuatan program 

advertising ini, yang dikenal dengan lima M (5M), yaitu: 

a. Mission (misi), apakah tujuan advertising? 

b. Money (uang), berapa banyak yang dapat dibelanjakan? 

c. Message (pesan), pesan apa yang harus disampaikan? 

d. Media, media apa yang akan digunakan? 

e. Meassurement (pengukuran), bagaimana mengevaluasi hasilnya? 

(Kotler, 2007:658) 

Langkah pertama yang harus dilewati dalam program advertising adalah 

menentukan tujuan dari iklan. Tujuan itu harus didasarkan pada keputusan-

keputusan di masa lalu tentang pasar sasaran, positioning, dan bauran pemasaran, 

yang mendefinisikan pekerjaan yang harus dilakukan oleh advertising dalam 

kerangka program pemasaran kesluruhan. Gambar 2.2 di bawah ini mendaftar 

contoh tiap-tiap tujuan itu. 
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Gambar 2.2 

DAFTAR TIAP-TIAP TUJUAN ADVERTISING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Philip Kotler (2005:640) 
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TABEL 2.1 

TUJUAN ADVERTISING 

Menginformasikan 

Menceritakan kepada pasar tentang 

produk baru 

Menganjurkan kegunaan baru produk 

tertentu 

Menginformasikan pasar tentang 

perubahan harga 

Menjelaskan cara harga produk 

Menggambarkan layanan yang tersedia 

 

Mengoreksi kesan yang salah 

 

Menggurangi ketakutan pembeli 

 

Menciptakan citra perusahaan 

Membujuk 

Menciptakan preferensi merek 

Mendorong pergantian ke merek anda 

Mengubah persepsi pelanggan tentang 

atribut produk 

Membujuk pelanggan membeli sekarng 

Membujuk pelanggan untuk menerima 

kunjungan tenaga penjualan 

Mengingatkan 

Mengingatkan pelanggan bahwa 

produk itu mungkin diperlukan dalam 

waktu dekat 

Mengingatkan pelanggan dimana 

membeli produk tersebut 

Mempertahankan produk tersebut tetap 

ada di benak konsumen selama bukan 

musimnya  

Mempertahankan kesadaran produk 

tertinggi (top of mind) di benak 

konsumen 

Sumber: Philip Kotler (2005:641) 

Advertising informatif digunakan khususnya ketika memperkenalkan 

kategori produk baru. Dalam kasus itu, tujuannya adalah menciptakan permintaan 

primer. Advertising persuasif menjadi lebih penting jika persaingan meningkat. Di 

sini, tujuan perusahaan adalah menciptakan permintaan selektif. 

Kotler (2005:641) mengemukakan bahwa “advertising yang 

mengingatkan penting bagi produk yang sudah dewasa, advertising itu membuat 

konsumen terus menerus memikirkan produk tersebut”. 
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Langkah berikutnya adalah memutuskan anggaran periklanan. Menurut 

Lingga (2002:160), sedikitnya ada lima faktor spesifik yang harus 

dipertimbangkan dalam membuat anggaran periklanan, yaitu: 

a. Tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru umumnya mendapat 

anggaran iklan yang besar dengan tujuan membangun kesadaran dan 

agar pelanggan bersedia mencoba produk tersebut. Merek yang sudah 

mapan biasanya didukung anggaran periklanan yang lebih rendah. 

b. Pangsa pasar dan basis konsumen. Merek dengan pangsa pasar yang 

tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit biaya iklan karena biaya 

tersebut hanya untuk mempertahankan pangsanya. 

c. Persaingan dan gangguan. Dalam pasar banyak pesaing dan 

pengeluaran iklan yang tinggi, suatu merek harus diiklankan agar 

terdengar di tengah-tengah kegaduhan pasar. Bahkan gangguan 

sederhana dari iklan yang tidak bersaing secara langsung dengan 

merek tersebut memerlukan periklanan yagng berdampak lebih besar. 

d. Frekuensi periklanan. Jumlah pengulangan yang diperlukan untuk 

menyampaikan pesan ke konsumen juga sangat mempengaruhi 

anggaran periklanan. 

e. Kemungkinan substitusi produk. Merek-merek dalam suatu kelas 

komoditas (misalnya rokok) memerlukan iklan besar-besaran untuk 

membangun citra yang berbeda. Periklanan juga penting jika suatu 

merek dapat memberikan manfaat atau tampilan fisik yang unik. 

Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah memilih atau menetapkan 

pesan periklanan. Keputusan memilih pesan iklan yang digunakan biasanya 

dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk tema, teknik atau cara, serta sasaran yang 

akan dituju. Tema iklan itu sendiri harus singkat, jelas, mudah dipahami, dan tepat 

sasaran. 

Dalam memilih pesan periklanan harus melalui empat tahap agar strategi 

yang dikembangkan menjadi kreatif, yaitu: 



21 
 

a. Pembentukan pesan. Pada prinsipnya pesan produk, manfaat utama 

yang ditawarkan merek, harus diputuskan sebagai bagian dari 

pengembangan konsep produk. 

b. Evaluasi dan pemilihan pesan. Pengiklan perlu mengevaluasi pesan-

pesan alternatif. Iklan yang baik biasanya berfokus pada usulan 

penjualan inti. 

c. Pelaksanaan pesan. Pengaruh pesan tidak hanya tergantung pada apa 

yang dikatakan tetapi juga pada bagaimana mengatakannya. Beberapa 

iklan mengarah pada penentuan posisi rasional dan yang lain 

penentuan posisi emosional. 

d. Tanggung jawab sosial. Pada saat yang sama pengiklan dan bironya 

harus memastikan bahwa iklan kreatif mereka tidak melanggar norma-

norma sosial dan hukum. (Lingga, 2002:161) 

Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, dimana dapat kita lihat komunikasi dapat terjadi pada setiap gerak 

langkah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tergantung satu sama lain 

dan mandiri serta saling terkait dengan orang lain dilingkungannya. Satu-satunya 

alat untuk dapat berhubungan dengan  orang lain dilingkungannya adalah 

komunikasi baik secara verbal maupun  non verbal ( bahasa tubuh dan isyarat 

yang banyak dimengerti oleh suku bangsa). 

Istilah komunikasi berasal dari kata Latin  Communicare atau Communis 

yang berarti  sama  atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi 

dengan orang lain, berarti  kita berusaha agar  apa yang disampaikan kepada orang 

lain tersebut menjadi miliknya.  

Beberapa definisi komunikasi adalah: 

1. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung 

arti/makna yang perlu dipahami bersama oleh  pihak yang terlibat dalam 

kegiatan komunikasi  (Astrid). 

2. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan 

atau informasi tentang pikiran atau perasaan (Roben.J.G). 
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3. Komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari 

satu orang ke orang lain (Davis, 1981). 

4. Komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan 

orang lain (Schram,W)  

 

Hewitt (1981), menjabarkan tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik 

sebagai berikut: 

1.  Mempelajari atau mengajarkan sesuatu 

2.  Mempengaruhi perilaku seseorang 

3.  Mengungkapkan perasaan 

4.  Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain 

5.  Berhubungan dengan orang lain 

6.  Menyelesaian sebuah masalah 

7.  Mencapai sebuah tujuan 

8.  Menurunkan ketegangan dan menyelesaian konflik 

9.  Menstimulasi minat pada diri sendiri atau oarng lain 

 

Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar  

sebagai berikut : 

 

Pengirim pesan , penerima pesan  dan  pesan 

 

Semua fungsi manajer melibatkan  proses komunikasi. Proses komunikasi  dapat 

dilihat pada skema dibawah ini : 
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1. Pengirim pesan (sender) dan isi pesan/materi 

Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide  untuk disampaikan 

kepada seseorang dengan harapan   dapat dipahami oleh orang yang menerima 

pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan 

disampaikan  atau diekspresikan  oleh pengirim pesan.  Pesan dapat verbal 

atau non verbal dan pesan akan efektif bila diorganisir secara baik dan jelas. 

      Materi pesan dapat berupa : 

a. Informasi 

b. Ajakan 

c. Rencana kerja 

d. Pertanyaan dan sebagainya 

 

2. Simbol/ isyarat  

Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga 

pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seorang manajer 

menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, 

(tangan, kepala, mata dan bagian muka lainnya). Tujuan  penyampaian pesan 

Gangguan Gangguan 

feedback 

Pengirim 
Pesan 

Simbol/Isyarat Media 

(Saluran) 

Mengartikan 

Kode/Pesan 

Penerima 
Pesan 
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adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau 

menunjukkan arah tertentu. 

 

3. Media/penghubung  

Adalah alat untuk penyampaian pesan seperti ; TV, radio surat kabar,  

papan pengumuman, telepon dan lainnya. Pemilihan media ini dapat 

dipengaruhi oleh isi pesan  yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, 

situasi dsb. 

 

4. Mengartikan kode/isyarat 

Setelah  pesan diterima  melalui indera (telinga, mata dan seterusnya) 

maka  si penerima pesan  harus dapat mengartikan  simbul/kode dari pesan 

tersebut, sehingga dapat dimengerti /dipahaminya. 

 

5. Penerima pesan  

Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan  dari 

sipengirim  meskipun dalam bentuk code/isyarat  tanpa mengurangi arti pesan  

yang dimaksud oleh pengirim  

  

6. feedback 

feedback adalah isyarat atau tanggapan yang berisi  kesan dari penerima 

pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa feedback seorang 

pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap sipenerima pesan 

Hal ini penting  bagi manajer atau pengirim pesan untuk mengetahui apakah 

pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat. Feedback 

dapat disampaikan oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima 

pesan. feedback yang disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya 

merupakan balikan langsung  yang mengandung pemahaman atas pesan 

tersebut dan sekaligus merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau 

tidak  
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Feedback yang diberikan oleh orang lain  didapat dari pengamatan 

pemberi balikan  terhadap perilaku maupun ucapan penerima pesan. Pemberi 

feedback  menggambarkan perilaku penerima pesan  sebagai reaksi  dari pesan  

yang diterimanya. Balikan bermanfaat untuk memberikan informasi, saran 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan  

kepercayaan serta keterbukaan diantara komunikan, juga balikan dapat 

memperjelas persepsi. 

 

7. Gangguan 

Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi  akan tetapi 

mempunyai pengaruh dalam  proses komunikasi, karena pada setiap situasi 

hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah  hal yang  

merintangi atau menghambat  komunikasi  sehingga penerima salah menafsirkan 

pesan  yang diterimanya. 

Selanjutnya adalah keputusan tentang media apa yang akan digunakan. 

Pemilihan media ini merupakan masalah bagaimana mencari cara yang efektif dan 

efisien dalam menyampaikan sejumlah pesan yang benar-benar dikehendaki 

konsumen sebagai sasaran. 

Ada beberapa langkah dalam menentukan media, yaitu: 

a. Mengukur jangkauan, frekuensi, dan dampak iklan. Kesadaran 

masyarakat semakin tinggi jika jangkauan frekuensi dan dampak 

pembeberan iklan semakin tinggi. Oleh karena itu, para perencana 

media penting mengetahui pertukaran antara jangkauan, frekuensi, dan 

dampak iklan.  

b. Pemilihan media. Jenis media iklan terdiri atas iklan lini atas (above the 

line) dan iklan lini bawah (below the line). Iklan lini atas dikuasai oleh 

lima media yang berhak mengatur pengakuan dan pembayaran komisi 

kepada biro-biro iklan, yaitu pers (koran dan majalah), radio, televisi, 

lembaga jasa iklanluar ruang, dan sinema atau bioskop. 

c. Penetapan waktu pemasangan media. 

d. Penetapan lokasi pemasangan media. (Djaslim Saladin, 2003:187) 
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Berikut disajikan profil jenis-jenis media utama serta keunggulan dan 

keterbatasannya: 

TABEL 2.2 

PROFIL JENIS-JENIS MEDIA UTAMA 

Media  Keunggulan Keterbatasan 

Surat Kabar 

Fleksibiltas; ketepatan 
waktu; liputan pasar lokal 
yang baik; penerimaan 
luas; dipercayai. 

Jangka waktu pendek; 
kualitas reproduksi buruk; 
“penerusan” audiens kecil. 

Televisi 

Menggabungkan gambar, 
suara, dan gerak; 
merangsang indera 
perhatian tinggi; jangkauan 
tinggi. 

Biaya absolut; 
pengelompokan tinggi; 
paparan tidak terlihat; 
pilihan audiens kurang. 

Radio 
Penggunaan masal; pilihan 
geografis dan demografis 
tinggi; biaya rendah. 

Hanya penyajian audio; 
perhatian lebih rendah 
daripada televisi; struktur 
harga tidak standar; 
paparan sia-sia. 

Majalah 

Pilihan geografis dan 
demografis tinggi; 
kredibilitas dan gengsi; 
kualitas reproduksi tinggi; 
jangka waktu panjang; 
penerusan pembacaan baik. 

Tenggang waktu 
pembelian iklan panjang; 
peredaran yang sia-sia; 
tidak ada jaminan posisi. 

Luar 
Ruang/Billboard 

Fleksibilitas; pengulangan 
paparan tinggi; biaya 
rendah; persaingan rendah. 

Tidak ada pilihan audiens; 
kreativitas terbatas. 

Internet 
Selektivitas tinggi, 
kemungkinan interaktif, 
biaya relatif rendah 

Media yang relatif baru 
dengan jumlah pengguna 
yang rendah di beberapa 
negara 

Sumber: Philip Kotler (2006:670) 

Langkah selanjutnya menghitung biaya (budget) advertising. Biaya ini 

tentu harus dirancang seefektif mungkin. Setiap alat promosi memiliki efektivitas 

biaya yang berbeda pada setiap tahapan kesiapan pembeli. Advertising akan 
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sangat membantu perusahaan dalam memperkenalkan produk terutama pada 

tahapan kesadaran (awareness) pembeli. 

 

2.4 Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Brand awareness merupakan kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori merek tertentu (Aaker, 1996:90).  

 Terence A.Shimp (2003:11) mengemukakan bahwa  

brand awareness merupakan kemampuan sebuah merek untuk muncul 

dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk 

tertentu dan seberapa mudahnya nama tersevut dimunculkan. 

Brand awareness membutuhkan jangkauan kontinum dari perasaan yang 

tak pasti bahwa merek tertentu dikenal, menjadi keyakinan bahwa produk tersebut 

merupakan satu-satunya dalam kelas produk bersangkutan. Peran dan kesadaran 

merek atas ekuitas merek bergantung pada konteks dan pada tingkat mana brand 

awareness itu dicapai. 

 Menurut Rhenald Kasali (1999:378) awareness adalah: 

Pengetahuan yang dimiliki konsumen tentang keberadaan produk. Biasanya 

dinyatakan dengan pernyataan-pernyataan seperti: Saya pernah mendengar, 

Saya pernah melihatnya, Saya pernah mencobanya, Saya tahu apa gunanya. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa brand 

awareness adalah sampai sejauh mana konsumen dapat mengenali dan menyadari 

tentang keberadaan suatu merek yang merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu. Tingkatan brand awareness secara berurutan dapat digambarkan sebagai 

suatu piramida seperti di bawah ini. 
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GAMBAR 2.3 

PIRAMIDA BRAND AWARENESS 

 

 

Top 

 of Mind 

  

Brand Recall 

 

Brand Recognition 

 

Unware of Brand 
Sumber: David A.Aaker (1997:92) 

 

 Penjelasan mengenai piramida brand awareness dari tingkat terendah 

sampai tingkat tertinggi adalah: 

1. Unware of brand merupakan tingkat yang paling rendah dalam 

piramida kesadaran merek di mana konsumen tidak menyadari akan 

adanya suatu merek. 

2. Brand recognition merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek. 

Hal ini penting pada saat seorang pembeli memilih suatu merek pada 

saat melakukan pembelian. Pengakuan merek, didasarkan suatu tes 

pengingatan kembali lewat bantuan. Pengenalan merek adalah tingkat 

minimal dari kesadaran merek, hal ini penting khususnya ketika 

seorang pembeli memilih suatu merek pada saat pembelian. 

3. Pada tingkat berikutnya adalah pengingatan kembali merek (brand 

recall). Pengingatan kembali merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tersebut dalam suatu kelas 

produk. Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa 

bantuan, karena berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu 

dibantu untuk memunculkan merek tersebut. 
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4. Top of Mind merupakan tingkat tertinggi dari kesadaran merek. Apabila 

seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan pengingatan 

dan ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang paling 

banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Dengan 

kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek 

yang ada di dalam benak konsumen. Posisi pengingatan kembali yang 

lebih kuat dari kesadaran puncak pikiran adalah merek dominan, yaitu 

merek yang menempati posisi sebagai satu-satunya merek yang diingat 

kembali oleh responden dengan prosentase tinggi. 

 

 Peran brand awareness adalah bagaimana brand awareness 

tersebut menciptakan suatu nilai. Pengenalan maupun pengingatan 

merek akan melibatkan upaya mendapatkan identitas nama dan 

menghubungkannya dengan kategori produk.  

Menurut Darmadi Durianto (2004:57) agar brand awareness dapat 

dicapai dan diperbaiki dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai 

berikut: 

1. Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan atau tampil beda 

dibandingkan dengan lainnya serta harus ada hubungan antara merek 

dengan kategori produknya. 

2. Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik sehingga membantu 

konsumen untuk mengingat merek. 

3. Jika produk memiliki simbol, hendaknya simbol yang dipakai dapat 

dihubungkan dengan mereknya. 

4. Perluasan nama merek dapat dipakai agar merek semakin banyak 

diingat pelanggan. 

5. Brand awareness dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat yang 

sesuai dengan kategori produk, merek, atau keduanya. 

 Melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan karena 

membentuk ingatan lebih sulit dibandingkan dengan membentuk pengenalan. 
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2.5 Keputusan Pembelian 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginan pelanggan sasaran. Bidang ilmu perilaku konsumen mempelajari cara 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta 

memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan 

kebutuhan dan hasrat mereka.  

Konsumen membuat sejumlah keputusan pembelian setiap hari. Hampir seluruh 

perusahaan meneliti pengambilan keputusan pembelian konsumen secara 

mendetail untuk memperoleh jawaban apa yang konsumen beli, dimana mereka 

membelinya, bagaimana caranya dan seberapa banyak, kapan dan mengapa 

mereka membelinya. 

 

 GAMBAR 2.4 

MODEL PERILAKU PEMBELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Philip Kotler (2005:203) 

 

 Titik awalnya adalah model perilaku pembelian yang berupa 

rangsangan-tanggapan yang disajikan pada Gambar 2.4 Gambar ini menunjukkan 

bahwa pemasaran dan rangsangan lain akan masuk ke dalam “kotak hitam” 

konsumen dan menghasilkan tanggapan tertentu. Pemasar harus mencari tahu 

apakah yang ada dalam kotak hitam pembeli. 
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Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, 

pribadi, dan psikologis. Sebagian besar dari faktor-faktor itu tidak dapat 

dikendalikan oleh pemasar, namun mereka harus mempertimbangkannya.  

Menurut Kotler (2005:203) faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam 

perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang 

dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya 

adalah serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang 

dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi penting 

lain. Subbudaya adalah kelompok orang yang memiliki sistem lai yng 

sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. 

Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif 

permanan dan relatif teratur dimana anggota-anggotanya memiliki 

nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 

2. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti 

kelompok kecil, keluarga, peran sosial, dan status yang melingkupi 

konsumen tersebut. Kelompok adalah dua atau lebih sekelompok 

orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individu atau tujuan 

bersama. Keluarga merupakan organisasi pembelian di masyarakat 

tempat konsumen berada yang paling penting, dan keluarga telah 

diteliti secara luas. Peran terdiri ata sejumlah aktivitas yang diharapkan 

untuk dilakukan menurut orang-orang di sekitarnya. 

3. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakeristik pribadi 

seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian, dan konsep diri. Sepanjang hidupnya, orang akan 

mengubah barang dan jasa yang dibelinya. Pekerjaan akan 

mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Situasi ekonomi seseorang 

akan mempengaruhi pilihan produk. Gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang yang tergambarkan pada aktivities, interest, dan opinions 

(AIO) orang tersebut. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang 
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membedakan seseorang yang menghasilkan tanggapan secara 

konsisten dan terus menerus terhadap lingkungannya. 

4. Pilihan pembelian dipengaruhi empat faktor psikologi utama: motivasi, 

persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. Motivasi adalah 

kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan 

atas kebutuhan tersebut. Persepsi adalah menyeleksi, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang 

berarti tentang dunia. Pembelajaran adalah perubahan perilaku 

seseorang karena pengalaman. Keyakinan adalah pemikiran dekriptif 

yang dipertahankan seseorang mengenai sesuatu. Sikap adalah 

evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau 

tidak sukanya seseorang terhadap objek atau ide. 

 

Keputusan yang lebih rumit biasanya melibatkan lebih banyak pelaku dan 

lebih banyak awareness (kesadaran) pembeli. Gambar 2.5. menunjukkan tipe 

perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian dan 

tingkat perbedaan diantara merek. 

GAMBAR 2.5 

EMPAT JENIS PERILAKU PEMBELIAN 

 

                       Keterlibatan tinggi          Keterlibatan rendah 

Perbedaan yang 

sangat besar  

di antara merek 

 

Perbedaan yang 

kecil di  antara 

merek 

Sumber: Philip Kotler (2005:221) 
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Menurut Kotler (2005:221) tipe perilaku pembelian dapat dibedakan 

menjadi empat tipe, yaitu: 

1. Perilaku pembelian kompleks: perilaku pembelian konsumen 

dalam situasi yang bercirikan adanya keterlibatan konsumen yang 

sangat tinggi dalam membeli dan adanya persepsi yang signifikan 

mengenai perbedaan diantara merek. 

2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi: perilaku pembelian 

dalam situasi dimana pembeli mempunyai keterlibatan yang tinggi 

tetapi melihat hanya sedikit perbedaan merek. 

3. Perilaku pembelian kebiasaan: suatu situasi dimana konsumen 

mempunyai keterlibatan rendah dan perbedaan yang tidak jauh 

diantara merek. 

4. Perilaku pembelian pencarian variasi: perilaku pembelian 

konsumen dalam situasi dimana konsumen mempunyai tingkat 

keterlibatan yang rendah tetapi mempersepsikan adanya perbedaan 

merek yang signifikan. 

 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000:560) istilah model konsumen 

menunjukkan kepada cara pandang umum terhadap bagaimana dan mengapa 

individu berperilaku seperti  yang ditampilkannya, terdapat 4 (empat) pandangan 

yaitu: ekonomis (economic), pasif (passive), mengamati (cognitive), dan 

emosional (emotional). 

1. Economic Man. Dalam persaingan sempurna, konsumen sering 

digolongkan sebagai economic man, yaitu seorang yang membuat 

keputusan secara rasional. 

2. Passive Man. Sebagai konsumen dari keterangan nomor satu diatas, 

passive man digambarkan sebagai konsumen yang patuh terhadap 

keinginan dan promosi dari pemasar. 

3. Cognitive Man. Model ini memfokuskan pada proses konsumen dalam 

mencari dan mengevaluasi merek dan toko eceran. 
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4. Emotional Man. Pada saat melakukan pembelian secara emosional 

cenderung memperhatikan dan mencari informasi lebih 

memperhatikan pada perasaan dan suasana hati. 

 

Sedangkan Buchari Alma (2004:97) mengemukakan 3 (tiga) macam motif 

pembelian yaitu sebagai berikut: 

a. Primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. 

b. Selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Ini bisa 

berdasarkan rasio. Selective buying dapat berbentuk rational buying 

motive, emotional buying atau impulse. 

c. Patronage buying motive. Ini adalah selective buying  yang ditujukan 

kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena 

layanan yang memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang, 

halaman parkir, dan lain-lain. 

Proses pengambilan keputusan yang digunakan konsumen ketika 

melakukan pembelian bervariasi. Pembeli yang berbeda mungkin terlibat dalam 

jenis proses pengambilan keputusan yang berbeda bergantung pada sejauh apa 

keterlibatannya dalam produk. Sebuah produk yang bagi seorang konsumen 

memerlukan keterlibatan tinggi mungkin hanya membutuhkan keterlibatan rendah 

bagi pembeli yang lain.  

Menurut Kotler (2005:224), konsumen melewati lima tahap dalam proses 

pembelian sebuah produk. Lima tahap ini tidak berlaku untuk pembelian dengan 

keterlibatan yang rendah, karena tahapan ini menampung seluruh cakupan 

pertimbangan yang muncul saat seorang konsumen menghadapi pembelian baru 

dengan keterlibatan yang tinggi. Lima tahap proses pembelian konsumen 

digambarkan sebagai berikut: 
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Pengenalan 
kebutuhan 
Masalah 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pascapembelian 

GAMBAR 2.6 

LIMA TAHAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KSONSUMEN 

 

 

 

Sumber: (Kotler 2005:224) 

 

 Penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai saat konsumen 

mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Kebutuhan konsumen 

dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal atau rangsangan eksternal. 

Pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, 

pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat akan suatu kategori produk. 

2. Pencarian informasi. Setelah mengenali kebutuhannya, maka konsumen 

akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Situasi 

pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan perhatian yang 

menguat. Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih peka 

terhadap informasi tentang produk. Pada tingkat selanjutnya, 

konsumen itu mungkin memasuki pencarian aktif informasi yaitu 

mencari bahan bacaan, menelepon teman, dan mengunjungi toko untuk 

mempelajari produk. Pemasar perlu mengetahui sumber-sumber 

informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif 

tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. 

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok 

yaitu: 

• Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan 

• Sumber komersial: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

pajangan di toko 
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• Sumber publik: media massa, organisasi penentu peringkat 

konsumen 

• Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian, dan pemakaian 

produk 

3. Evaluasi alternatif. Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang 

digunakan oleh semua konsumen atau oleh satu konsumen dalam 

semua situasi pembelian. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, 

dan model-model yang terbaru memandang proses evaluasi konsumen 

sebagai proses yang berorientasi kognitif. Yaitu, model tersebut 

menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk terutama 

secara sadar dan rasional. Beberapa konsep dasar untuk memahami 

proses evaluasi konsumen, yaitu: pertama, konsumen berusaha untuk 

memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat 

tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-

masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga 

mungkin membentuk niat untuk membeli produk yang paling disukai.  

5. Perilaku pascapembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan 

mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar 

tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode 

pascapembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, 

tindakan pascapembelian, dan pemakaian pascapembelian.  

 

2.6 Pengaruh Konsep Advertising terhadap Brand Awareness 

Advertising membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, 

mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi 

penciptaan citra merek yang positif. Karena merupakan suatu bentuk komunikasi 
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yang efektif, berkemampuan menjangkau khalayak luas dengan biaya per kontak 

yang relatif rendah, advertising  memfasilitasi pengenalan (introduction) merek-

merek baru, meningkatkan puncak kesadaran dalam benak konsumen (TOMA – 

Top Of Mind Awareness) untuk merek-merek yang sudah ada dalam kategori 

produk yang matang. (Terence A.Shimp, 2003:357) 

Tujuan advertising mengandung misi komunikasi dan keberhasilannya 

ditentukan oleh bagaimana keefektifan komunikasi yang dijalankan. Pada saat 

pemasar mencoba untuk mengubah sikap konsumen, mereka mengkomunikasikan 

informasi tentang produk mereka dan manfaatnya. 

Iklan akan sangat membantu perusahaan dalam memperkenalkan produk 

terutama pada tahapan kesadaran (awareness) pembeli. Kotler memberikan 

gambaran bahwa pada tahap perkenalan, advertising dan publisitas memiliki 

tingkat efektivitas biaya yang tertinggi. Ini disebabkan karena perusahaan 

mencoba menyadarkan pelanggan akan keberadaan produk. 

Advertising sebagai proses komunikasi bertujuan untuk menginformasikan 

keberadaan suatu produk dan manfaatnya, sehingga pelanggan sasaran memiliki 

brand awareness terhadap produk tersebut serta dapat memperlihatkan citra 

produk maupun perusahaan. (Assael, 1998:189)  

Upaya menumbuhkan kesan merek merupakan tujuan utama bagi 

perusahaan dalam melakukan program periklanan karena kesan produk 

merupakan gambaran total dari pikiran konsumen atau pelanggan sasaran terhadap 

produk dan merek. 

 

2.7  Pengaruh Konsep Advertising terhadap Keputusan Pembelian 

Kemampuan advertising untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

memutuskan membeli merek tertentu tergantung pada sikap konsumen terhadap 

advertising.  Advertising yang diminati akan mendatangkan sikap positif terhadap 

produk dan tanggapan positif terhadap produk dan memutuskan untuk membeli 

produk tersebut. Sedangkan advertising yang tidak diminati dapat menimbulkan 

sikap negatif dan akhirnya dapat menurunkan kesan produk maupun perusahaan. 
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 Untuk menampilkan suatu pesan yang mampu membujuk, mampu 

membangkitkan dan mempertahankan ingatan konsumen akan produk yang 

ditawarkan, memerlukan daya tarik bagi konsumen sasaran. Daya tarik iklan 

sangatlah penting agar sasaran tersebut memiliki minat untuk membeli. (Kotler, 

2005:235). 

 

2.8 Pengaruh Konsep Brand Awareness terhadap Keputusan 

pembelian 

Brand awareness berhubungan positif dengan ekuitas merek, karena dapat 

menjadi tanda terhadap kualitas dan komitmen, dan mendorong konsumen untuk 

memikirkan suatu merek tertentu dalam proses pembelian. Brand awareness 

memberikan nilai kepada pelanggan dengan menguatkan rasa percaya diri dalam 

keputusan pembelian (Aaker, 1997:25). 

Jika komunikator sukses menciptakan kesadaran konsumen akan 

mereknya, konsumen dapat membentuk sikap (attitudes) positif terhadap  merek 

tersebut dan mungkin akan muncul niat (intention) untuk membeli merek tersebut, 

ketika timbul keinginan untuk membeli suatu produk di masa yang akan datang. 

(Terence A. Shimp, 2006:161) 


