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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran

Dalam kondisi industri sekarang yang dimana para perusahaan atau

lembaga atau organisasi yang mempunyai produk untuk ditawarkan akan

melakukan pemasaran sebagai salah satu kegiatan rutinnya. Kegiatan pemasaran

ini diperlukan karena di dalam kegiatan pemasaran ini terkandung beberapa hal

yang penting, seperti harga, saluran distribusi dan lainnya yang mendukung dalam

diterimanya produk dalam suatu lingkungan masyarakat atau dalam pasar

tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhannya ada pihak yang meminta dan ada pihak

yang menawarkan. Pemasaran menarik perhatian yang sangat besar baik dari

perusahaan, lembaga, maupun organisasi lainnya. Melihat bahwa pada kegiatan

pemasaran tersebut terkandung hal-hal yang penting (seperti harga, iklan, produk

atau lainnya) agar produk bisa diterima dan dimiliki oleh pasar, maka organisasi-

organisasi yang bersifat profit ataupun nonprofit memandang pemasaran adalah

sebagai suatu cara yang dapat berfungsi sebagai penghubung antara organisasi

(dalam hal ini menawarkan produk) dengan masyarakat umum (dalam hal ini

sebagai pihak yang ditawwarkan).

2.1.1     Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau

individu yang dimaksudkan agar produk yang ditawarkan oleh organisasi tersebut

dapat diterima dengan baik oleh pasar sehingga pasar dapat merespon apa yang
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ditawarkan oleh organisasi sebagai suatu hal yang membantu dalam memuaskan

kebutuhan dari pasar tersebut.

Menurut Lamb, Hair, Mc.Daniel yang dialih bahasakan oleh David

Octarevia (2001 ; 60) mengemukakan bahwa :

“Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan

konsep, harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa

untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan

individu dan organisasi.”

Sedangkan menurut Phillip Kotler dalam bukunya Manajemen

Pemasaran yang dialihbahasakan oleh Drs. Benjamin Molan (2000, 8) yaitu :

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu

dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.”

Maka dari dua pengertian di atas dapat diambil pengertian dari pemasaran

yaitu:

1. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial.

2. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan

kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pertukaran.

3. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana

menentukan harga, promosi, serta mendistribusikan barang.

4. Pemasaran berorientasikan pada konsumen yang ada dan potensial.
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2.1.2 Pengertian Bauran Pemasaran

Pemasaran mengandung beberapa hal yang menjadikannya sebagai

kegiatan penting di perusahaan atau organisasi, hal-hal tersebut dirangkum

sehingga dikenal dengan istilah bauran pemasaran (marketing mix). Bauran

pemasaran merupakan kumpulan dari alat-alat pemasaran yang dapat

mempengaruhi pasar. Sebenarnya terdapat banyak poin-poin atau faktor yang

dapat mempengaruhi pasar, namun masing-masing dari poin atau faktor tersebut

dirangkum sehingga menghasilkan  4 (empat) kategori utama yaitu : produk,

harga, promosi, dan distribusi.

Definisi yang di kemukakan Phillip Kotler yang dialihbahasakan oleh

Drs. Benjamin Molan (2000;18) yaitu :

“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya

dalam pasar sasaran.”

Sedangkan menurut Lamb, Hair, Mc Daniel yang dialihbahasakan oleh

David Octarevia (2001;55) yaitu :

“Bauran Pemasaran adalah paduan strategi produk, distribusi,

promosi dan penentuan harga yang bersifat unik yang dirancang

untuk menghasilkan pertukaran yang sangat memuaskan dengan

memuaskan pasar yang dituju.”

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa bauran pemasaran

adalah penggabungan unsur dari alat pemasaran yang dapat dikontrol dan

digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya.
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Adapun unsur-unsur dari alat pemasaran yang dapat dikontrol tersebut

adalah sebagai berikut :

2.1.2.1   Produk (product)

Definisi produk menurut Kotler & Armstrong yang dialihbahasakan oleh

David Octarevia (2001;79) adalah sebagai berikut :

“Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan kepada pasar sasaran.”

Sedangkan menurut Basu Swasta (1999;94) pengertian produk adalah

sebagai berikut:

“Produk adalah suatu sifat yang komplek baik dapat diraba maupun

tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise,

perusahaan dan pengencer, yang diterima oleh pembeli untuk

memuaskan keinginan atau kebutuhan.”

Dari dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk itu

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk dapat

dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan

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

tidak nyata.

Terdapat beberapa keputusan dalam sebuah produk. Keputusan produk

menurut Kotler & Amstrong yang dialihbahasakan oleh David

Octarevia(2001;278) bahwa keputusan produk itu meliputi :
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1. Atribut Produk

Mengembangkan suatu produk mencakup manfaat yang akan

disampaikan oleh atribut produk yaitu seperti mutu produk, sifat

produk, dan rancangan produk.

a. Mutu produk : kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya;

termasuk keawetan, kehandalan, ketepatan, kemudahan

dipergunakan dan diperbaiki serta atribut bernilai lain.

b. Sifat produk : alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan

dari produk perusahaan lain.

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

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

untuk dipergunakan, serta sederhana dan ekonomis untuk dibuat

dan didistribusikan.

2. Penetapan Merek (branding)

Penetapan merek dapat menambah nilai suatu produk. Penetapan

merek menjadi isu utama dalam strategi merek karena :

a. Mengembangkan produk bermerek membutuhkan investasi

pemasaran yang besar dalam jangka panjang, terutama untuk iklan,

promosi, dan kemasan.

b. Kebanyakan perusahaan belajar bahwa kekuatan berada ditangan

perusahaan yang mengendalikan nama merek.
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3. Pengemasan (packaging)

Pengemasan adalah aktivitas merancang dan membuat wadah atau

pembungkus untuk suatu produk sehingga bisa lebih bermanfaat dan

menarik saat pasar membeli produk tersebut.

4. Pembuat label (labeling)

Label yang bervariasi dari potongan kertas sederhana yang diikatkan

pada produk secara gambar grafik yang rumit yang merupakan bagian

dari kemasan.

5. Pelayanan Pendukung Produk

Pelayanan pendukung produk adalah pelayanan yang merupakan

tambahan pada produk aktual. Semakin banyak perusahaan

menggunakan pelayanan pendukung produk sebagi alat utama untuk

meraih keunggulan bersaing.

2.1.2.2 Harga (price)

Menurut Kotler & Armstong yang dialihbahasakan oleh David

Octarevia (2001;48) pengertian harga adalah sebagai berikut :

“Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan

untuk memperoleh produk.”

Sedangkan menurut Basu Swasta (1999;47) pengertian harga adalah

sebagai berikut :

“Harga adalah jumlah uang ditambah beberapa barang kalau

mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi

daribarang beserta pelayanannya”
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Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa harga adalah

sejumlah uang yang dapat ditukarkan untuk memperoleh dan memenuhi keinginan

dan kebutuhan konsumen baik produk atau jasa.

2.1.2.3 Distribusi (Place)

Menurut Kotler & Armstrong yang dialihbahasakan oleh David

Octarevia (2001;79) pengertian distribusi adalah sebagai berikut :

“Distribusi adalah aktivitas perusahaan untuk membuat produk agar

tersedia bagi konsumen sasaran.”

Sedangkan menurut Basu Swasta (1999;9) pengertian distribusi adalah

sebagai berikut :

“Distribusi adalah struktur perdagangan eceran dan perdagangan

besar yang mana saluran-saluran tersebut digunakan untuk

menyampaikan barang ke pasarnya.”

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah

kegiatan agar produk yang dimiliki oleh perusahaan dapat tersedia di pasar.

Distribusi juga berhubungan dengan waktu dan situasi, hal ini dimaksudkan agar

produk dapat sampai dan tersedia di pasar sesuai dengan jadwal atau sesuai

dengan yang sudah direncanakan.

2.1.2.4 Promosi (promotion)

Definisi promosi menurut Kotler & Armstrong yang dialihbahasakan

oleh David Octarevia (2001;75) adalah sebagai berikut :

“Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan

produk   dan membujuk pelanggan sasaran untuk membeli.”
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Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh Basu Swasta (1999;237)

adalah sebagai berikut :

“Promosi adalah informasi atau persuasi satu-arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa promosi

adalah kegiatan memperkenalkan atau mengkomunikasikan produk kepada pasar

atau konsumen sehingga produk tersebut bisa diterima sehingga kegiatan tawar

menawar dapat terjadi.

Pada hakekatnya promosi ini dilakukan untuk memperkenalkan dan atau

mengingatkan konsumen akan adanya keberadaan sebuah produk sehingga dapat

mengubah atau mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan

tersebut.

2.2 Merek (Brand)

Merek adalah salah satu atribut dari produk yang dapat memberikan nilai

tambah bagi produk sehingga dapat dikatakan bahwa merek ini memiliki fungsi

yang dapat mendukung proses kegiatan pemasaran. Oleh karena itu dalam

menentukan merek, produsen produk akan bersikap hati-hati karena menyangkut

dengan gambaran dari produk yang ditawarkan.

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

biasanya memikirkan sifat-sifat dan keistimewaannya, serta berapa besar manfaat

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

mereka memikirkan suatu merek, mereka akan menggambarkan sendiri
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bagaimana keistmewaan dan keunggulan produk dari merek tersebut sesuai

dengan pengalaman serta pengetahuan dari masing-masing konsumen, sehingga

penilaian yang terjadi akan berbeda sesuai dengan pengalaman serta

pengetahuanya itu.

Merek bukan hanya sebuah penamaan bagi produk, akan tetapi lebih

kepada identitas dari produk sehingga konsumen yang berada di pasar dapat

membedakan produk yang dihasilkan dari perusahaan yang satu dengan

perusahaan lainnya.

Tujuan perusahaan menciptakan pembelian terhadap produk dan

pemberian merek memberikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan

yang baik dengan konsumen. Dengan demikian, hubungan ini diharapkan dapat

menghasilkan pasar yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan untuk

menghasilkan laba atau profit sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.

2.2.1 Pengertian Merek

Merek merupakan atribut produk yang sangat penting dan dapat

mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan. Agar  dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai brand atau merek ini, maka penulis

mengemukakan pengertian brand dari beberapa ahli diantaranya :

Menurut Phillip Kotler yang dikutip oleh Freddy Rangkuty (2002;35)

yaitu:

“Brand is a name, term, sign, symbol, or design  or combination of them,

intended to identify the goods or services of one seller or group of seller

and differentiance them from those of competitors.”



24

Definisi di atas dapat diartikan sebagai berikut :

“Merek adalah nama, bentuk, rancangan tanda atua desain atau

kombinasi semua unsur tersebut, yang bertujuan untuk

mengidentifikasikan produk atau jasa dari individual atau kelompok

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. “

Sedangkan menurut Basu Swasta (1999;135) yaitu :

“Brand adalah suatu nama, istilah, simbol, atau desain (rancangan),

atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk memberikan tanda

pengenal barang atau jasa dari seseorang penjual atau sekelompok

penjual dan untuk membedakannya dari barang-barang yang

dihasilkan oleh pesaing.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa semua definisi

mempunyai pengertian yang sama mengenai merek. Pada dasarnya merek tersebut

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

dagang dan hak cipta yang merupakan bagian yang dilindungi.

Menurut Freddy Rangkuty (2002;2) yaitu :

1. Brand Name (nama merek) yang merupakan bagian yang diucapkan

misalnya, pepsodent, BMW, Toyota, dan sebagainya.

2. Brand Mark (tanda merek) yang merupakan sebagian merek yang

dapat dikenali namun tidak diucapkan, seperti lambang, desain huruf

atau warna khusus. Misalnya: simbol Toyota dan gambar tiga berlian

Mitsubishi.
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3. Trade Mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau

sebagaian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya

untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini

melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan

nama merek (tanda merek).

4. Copy Right (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi

oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual

karya tulis, karya musik atau karya seni.

Merek dagang pada dasarnya merupakan janji produsen atau penjual untuk

memberikan menfaat dan jasa kepada pembeli. Merek terbaik akan menunjukkan

suatu jaminan kualitas, tetapi lebih dari sekedar itu merek merupakan simbol

yang kompleks.

Menurut Freddy Rangkuty (2003;3) tingkatan merek dapat dibagi

menjadi (6) enam yaitu :

1. Atribut

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan

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 membeli atribut namun konsumen juga membeli manfaat.
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3. Nilai

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek

yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek

yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek

tersebut.

4. Budaya

Merek memiliki budaya tertentu.

5. Kepribadian

Merek memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para

penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek,

kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek

yang ia gunakan.

6. Pemakai

Merek menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah

sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang

terkenal untuk penggunaan mereknya.

Jika perusahaan memberikan merek atas produk sebagai suatu nama saja

maka perusahaan telah melupakan makna yang akan terbawa oleh produk

tersebut. Tantangan dalam pemberian merek adalah untuk mengembangkan

sekumpulan makna yang mendalam tentang merek. Dengan kata lain, jika pembeli

dapat memvisualisasikan semua aspek yang terkandung atas merek tersebut, maka

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

tersebut akan memiliki makna yang dangkal.
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Dengan memperhatikan keenam aspek merek di atas maka pemasar harus

memutuskan pada aspek mana identitas merek akan diletakkan. Kesalahan-

kesalahan yang sering dilakukan oleh pemasar adalah dengan hanya

mempromosikan merek saja. Hal ini dapat mengakibatkan :

a) Pembeli tidak tertarik pada atribut merek karena sesungguhnya mereka

lebih tertarik pada manfaat merek.

b) Pesaing dapat dengan mudah meniru atribut-atribut tersebut.

c) Atribut yang sekarang ini kelak akan berkurang nilainya.

2.2.2 Karakteristik Merek

Setiap perusahaan tentu menginginkan suatu brand atau merek yang

dipakai menjadi produk menjadi brand pilihan konsumen sehingga akan

memberikan dukungan yang besar bagi keberhasilan produk di pasar. Untuk itu

selain untuk membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan dari

produk pesaingnya, brand juga berfungsi untuk mempermudah konsumen untuk

mengenali dan mengidentifikasikan barang atau jasa yang hendak dibeli.

Dengan demikian, Menurut Freddy Rangkuty (2002;37) merek tersebut

meliputi :

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

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

singkat sangat mudah membantu.

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

4. Nama merek harus mudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa

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

mendapat perlindungan hukum.

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

kenyataanya tidak semua karakteristik tersebut dapat dipenuhi oleh suatu merek.

Tetapi perusahaan berusaha agar dapat memenuhi kriteria tersebut bagi

produk yang dihasilkannya, agar perusahaan dapat memenuhi tujuan dari

pemberian merek terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

2.2.3 Kebijaksanaan Pemberian Merek Dipandang dari Sudut Pandang

Konsumen dan Produsen

Pada dasarnya, pemberian merek pada produk yang dilakukan oleh

pemasar, sedikit banyak akan menambah nilai dari produk tersebut, namun yang

perlu diperhatikan adalah apakah merek yang diberikan atas produk tersebut

sudah memenuhi harapan yang diinginkan oleh pasar, (dalam hal ini adalah

produsen dan konsumen).

Menurut Phillip Kotler yang dikutip oleh Freddy Rangkuty (2002;139)

menyatakan sebagai berikut :

1. Brand ditinjau dari sudut pandang produsen

a. Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-pesanan

dan memperkecil timbulnya permasalahan.

b. Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi penjual

dari pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila tidak, setiap pesaing akan

meniru produk yang telah berhasil dipasaran.
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c. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan

kesetiaan konsumen terhadap produknya, dimana kesetiaan konsumen

akan melindungi penjual dari persaingan serta membantu memperketat

pengendalian dalam merencanakan strategi bauran pemasaran.

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokan pasar kedalam

segmen-segmen.

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

membawa nama perusahaan, merek-merek ini sekaligus mengiklankan

kualitas dan besarnya perusahaan.

2. Brand ditinjau dari sudut pandang konsumen

a. Memudahkan konsumen untuk mengenali mutu dari produk tersebut.

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

produk yang sama.

c. Dengan adanya merek tertentu, konsumen dapat mengaitkan status dan

prestisenya.

2.3 Keputusan-keputusan dalam Branding

Branding decision atau keputusan merek bagi suatu produk sangatlah

penting karena dalam tahap ini merupakan tahap awal bagi produk untuk disetujui

atau tidak disetujuinya pemberian merek bagi produk. Tentu saja akan lebih baik

jika dilakukan dalam pemberian merek ini, ada pertimbangan-pertimbangan yang

harus ditentukan agar merek yang dihasilkan bisa memenuhi harapan atau

keinginan dari kedua belah pihak (dalam hal ini adalah pemasar dan konsumen).



30

Menurut Phillip Kotler & A. B Sutanto (2001;578) keputusan-keputusan

dalam branding terdiri dari :

2.3.1 Keputusan Pembentukan Merek (brand decision)

Perusahaan harus memutuskan bagaimana suatu merek dapat menerangkan

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

sehingga jarang ditemukan barang yang tidak memiliki merek.

2.3.2 Keputusan Pemberian Nama Merek (brand name decision)

Para produsen yang mencantumkan merek pada produk-produknya mereka

akan menghadapi beberapa pilihan. Terdapat empat strategi pemberian nama

merek yaitu :

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

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

Strategi ini memungkinkan perusahaan mencari nama terbaik untuk

masing-masing produk baru. Keuntungan yang utamanya adalah

reputasi perusahaan tidak terikat erat dengan produk itu.

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

for all product). Contohnya Sanyo dan Philips.

Keuntungannya adalah rendahnya biaya pengembangan karena tidak

membutuhkan riset nama atau pengeluaran iklan yang besar untuk

menciptakan pengakuan merek.

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

name for all product). Contohnya Ultra Jaya (Buavita untuk minuman

sari buah, Ultra untuk minuman susu, Teh Kotak untuk minuman teh).
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Strategi ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sering

menciptakan nama kelompok yang berbeda untuk lini produk yang

agak berbeda dalam kelas produk yang sama.

4. Nama perusahaan digabung dengan nama khusus (company trade

name combined with individual product name). Contohnya Lippo

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

Beberapa produsen mengikat nama perusahaan mereka pada satu nama

merek individual untuk masing-masing produk. Nama perusahaan

melegitimasikan, dan individual mengindividualisasikan baru. Keuntungannya

mempermudah serta menghemat biaya namun kelemahannya jika produk lama

menurun reputasinya maka produk barunya akan ikut terpengaruhi.

2.3.3 Keputusan Penyediaan Merek (Brand Sponsor Decision)

Dalam memutuskan pencantuman merek pada suatu produk, seorang

produsen mempunyai beberapa pilihan mengenai pihak mana yang sebaiknya

memberi merek.

Berikut ini adalah tipe-tipe merek :

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

produsen atau dipasarkan oleh produsen dengan merek lisensi.

Contohnya Sony, IBM.

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

pedagang perantara yang kemudian memberi merek tersendiri.

Contohnya merek perantar, merek penyalur.



32

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

produk dengan merek pabrik dan sebagian lagi dengan merek sendiri.

Contohnya Whire Pol yang memproduksi dan menjual produknya

dengan merek pabrik maupun merek distributor.

2.3.4 Keputusan Strategi Merek (brand strategy decision)

Strategi pemberian merek terdiri dari :

1. Merek baru (New Brand)

Sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah nama baru ketika

memasuki sebuah kategori produk baru. Strategi ini dapat dilakukan

karena tidak ada nama merek yang sesuai. Contoh Konimex.

2. Nama kelompok gabungan bagi semua produk (blanker family name).

Contohnya Sanyo dan Philips

Keuntungannya adalah rendahnya biaya pengembangan karena tidak

membutuhkan riset nama atau pengeluaran iklan yang besar untuk

menciptakan pengakuan merek.

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

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

sari buah, Ultra untuk minuman susu, dan teh Kotak untuk minuman

teh)

Strategi ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sering

menciptakan nama kelompok yang berbeda untuk lini produk yang

agak berbeda dalam kelas produk yang sama.
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4. Nama perusahaan digabung dengan nama khusus (Company trade

name combine with individual product name). Contohnya Lippo (Bank

Lippo, Asuransi Lippo, Lippo Karawaci, Sekuritas Lippo)

Beberapa produsen mengikat nama perusahaan mereka pada suatu

nama merek individual untuk masing-masing produk. Nama

perusahaan melegitimasikan, dan individual mengindividualisasikan

baru. Keuntungannya mempermudah serta menghemat biaya namun

kelemahannya jika produk lama menurun reputasinya maka produk

barunya akan ikut terpengaruhi.

2.3.5 Keputusan Penetapan Ulang Posisi Merek (Brand Reposition Decision)

Sebaik apapun merek yang berada di pasar, akan tetapi perusahaan atau

pemasar atau produsen tidak ikut menjaga atau memelihara merek tersebut, cepat

atau lambat, nilai dari merek akan menurun dikarenakan perusahan pesaing akan

mencoba merebut pangsa pasar dari merek tersebut (bisa melalui dengan

pembuatan merek baru atau dengan penguatan merek yang sudah ada). Oleh

karena itu, sebelum nilai merek mengalami penurunan di pasar yang akan

mengakibatkan penurunan prestasi bagi produsen, maka perusahaan pemilik

merek tersebut harus bisa melakukan brand reposition decision.

Faktor yang dihadapi dalam keputusan ini adalah :

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

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

lain. Jadi biaya ini semakin besar dengan sekian jauhnya jarak

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

Pendapatan ini tergantung pada jumlah konsumen dalam segmen yang

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

2.4 Keuntungan dan Kerugian Keputusan Perluasan Merek

Perlu disadari bahwa pada setiap keputusan yang dipertimbangkan oleh

perusahaan lalu keputusan yang diambil oleh perusahaan akan mengalami

keuntungan dan kerugian, termasuk itu adalah hal dalam keputusan

memperluas merek produk. Adapun keuntungan dan kerugian tersebut adalah

2.4.1 Keuntungan Keputusan Perluasan Merek

1. Mengurangi persepsi risiko ditolaknya produk tersebut oleh pelanggan

2. Memanfaatkan kemudahan saluran distribusi yang sudah ada

3. Meningkatkan effisiensi biaya produksi.

4. Mengurangi biaya perkenalan produk baru serta program tindak lanjut

pemasaran.

5. Mengurangi biaya pengembangan produk baru

6. Meningkatkan effisiensi desain logo dan kemasan.

7. Menyediakan variasi pilihan produk kepada pelanggan

2.4.2 Kerugian Keputusan Perluasan Merek

1. Dapat membingungkan pelanggan dalam memilih produk mana yang

paling baik

2. Retail cenderung beranggapan bahwa perluasan lini semata-mata

merupakan me-too product, yaitu semata-mata merupakan fotokopi
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dari merek lain yang sudah ada, sehingga mereka tidak perlu

menyimpan stok produk tersebut.

3. Dapat merusak merek induk yang sudah ada

4. Seandainya produk baru dengan perluasan lini tersebut sukses

dipasaran, ada kemungkinan ia memakan merek induk yang sudah ada.

Penyebabnya adalah konsumen produk yang sudah beralih kepada

produk baru.

5. Merek tersebut menurun kekuatannya. Merek yang sudah ada

sebelumnya memiliki fokus kesalah satu kategori, akibat adanya

perluasan, menjadi memiliki bermacam-macam kategori sehingga

tidak memiliki identitas yang jelas

6. Seandainya perluasan merek tersebut dilakukan tidak scara konsisten.

Artinya, atribut atau manfaat yang melekat pada merek tersebut saling

bertentangan dengan merek induk, sehingga konsumen berubah

persepsinnya

7. Seandainya perluasan merek tersebut dilakukan secara besar-besaran.

Hal ini akan menyebabkan menurunnya persepsi terhadap merek

tersebut.

2.5 Brand Image

Dalam pasar masa sekarang ini, sebagian perusahaan menyediakan produk

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

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

pelanggan mempertimbangkan faktor-faktor seperti itu, produk dan jasa akan
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memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana konsumen membedakan produk-produk

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

konsumen mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia, maka citra merek

memainkan peranan yang sangat penting.

Para konsumen akan mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap citra

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

1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai.

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak

dikacaukan oleh karakter pesaing.

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

2.5.1 Pengertian Brand Image

Besarnya keterkaitan konsumen pada suatu merek tergantung dari

pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing konsumen

dalam menentukan seberapa besar manfaat dan kepuasan yang dicapai atas merek

dan produk tersebut. Jika hal tersebut memberikan kesimpulan baik, maka brand

image atau citra merek yang terbentuk juga akan baik, begitu juga dengan

sebaliknya. Citra merek (brand image) yang baik akan mendorong konsumen atau

pasar untuk memilih kembali merek tersebut sehingga akan meningkatkan volume

penjualan. Tetapi untuk lebih jelasnya beberapa ahli mengemukakan pendapatnya

mengenai brand image.

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

“Brand Image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk

dibenak konsumen”
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Dari pengertian di atas dapat ditarik simpulan bahwa brand image

mewakili atau menggambarkan arti yang melekat dari sebuah merek yang dapat

timbul dari konsumen dengan hanya menyebutkan brand image sebuah produk.

2.5.2 Manfaat Brand Image

Image atau persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan atau produknya

adalah strategi pemasaran dalam sejumlah cara yaitu:

1. Image dapat dibuat sebagai tujuan didalam strategi perusahaan.

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

image produk lain yang sejenis yang dihasilkan oleh pesaing.

3. Brand image juga dapat membantu memperbaharui penjualan suatu

brand

4. Brand image dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek kualitas

strategi perusahaan

2.6 Perilaku Konsumen

Tujuan pemasar adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta

keinginan pelanggan yang berada di pasar. Memahami perilaku konsumen dan

mengenal pelanggan tidaklah mudah dan sederhana. Pelanggan mungkin tidak

memahami motivasi mereka lebih dalam. Pelanggan mungkin menanggapi

pengaruh yang mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir. Tidak

adanya pemahaman terhadap motivasi, kebutuhan dan kesukaan pelanggan jelas

bisa merusak.

Pemahaman atas perilaku konsumen menjadi sangat penting bagi

keberhasilan kegiatan pemasaran dari perusahaan. Dalam penyediaan barang dan
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jasa bagi konsumen perusahaan berusaha untuk memuaskan bukan hanya

kebutuhan ekonomi saja tetapi juga kebutuhan sosial dan motivasi-motivasi lain.

Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal agar

konsumen dapat melakukan keputusan pembelian seperti terlihat pada gambar di

bawah ini:

Gambar 2.1

Sumber : Manajemen Pemasaran, Phillip Kotler, yang dialih bahasakan oleh Drs. Benjamin Molan (2000;183)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa rangsangan pemasaran terdiri

dari 4P, yaitu : produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Rangsangan lain

mencakup kekuatan dan peristiwa besar lingkungan pembeli yaitu ekonomi,

teknologi, politik dan budaya. Semua input akan berubah menjadi respon pembeli

yang dapat diamati, yaitu pemilihan produk, pembelian merek, pemilihan agen

saat membeli, dan jumlah yang dibeli.

Pembeli ingin membeli bagaimana rangsangan diubah menjadi respon

dalam bentuk kotak hitam konsumen, yang mempunyai dua bagian. Pertama,

karakteristik pembeli yang mempengaruhi bagaimana dia menerima dan bereaksi
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terhadap rangsangan. Yang kedua, proses keputusan pembeli itu sendiri yang

mempengaruhi tingkah laku pembeli.

2.6.1 Klasifikasi Model Perilaku Konsumen

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada jenis

keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin membutuhkan

lebih banyak pertimbangan dan melibatkan banyak orang. Perilaku pembelian

konsumen dapat dibedakan menurut tingkatan keterlibatan pembeli dan tingkat

pembedaan merek, yaitu :

1. Perilaku Pembelian yang Rumit

Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga tahap. Pertama,

pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut, Yang kedua,

membangun tentang produk tersebut. Ketiga, konsumen membuat pilihan

pembelian yang cermat. Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang

rumit bila mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya

perbedaan-perbedaan besar diantara merek.

2. Perilaku pembelian pengurangan Ketidaknyamanan

Setelah membeli suatu produk, konsumen mungkin mengalami

disonansi/ketidaknyamanan yang muncul setelah merasakan adanya hal-

hal yang tidak mengenakkan dari produk yang telah dibeli atau setelah

mendengar kabar yang menyenangkan atau kelebihan dari produk lain

yang sejenis. Konsumen akan peka terhadap informasi yang membenarkan

keputusannya.
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3. Perilaku Pembelian karena kebiasaan

Banyak produk yang dibeli dalam kondisi rendahnya keterlibatan konsume

dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Misalnya garam atau

gula. Konsumen memiliki sedikit keterlibatan dalam pembelian jenis

produk tersebut. Jika mereka membeli produk tersebut dengan merek yang

sama itu karena kebiasaan, bukan karena kesetiaan mereka terhadap merek

tertentu.

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang

rendah namun merek yang sangat signifikan. Dalam situasi itu, konsumen

sering melakukan peralihan merek. Misalnya roti tawar, konsumen

memiliki beberapa keyakinan tentang roti tawar, konsumen memilih roti

tawar tanpa melakukan banyak evaluasi dan mengevaluasi produk selama

konsumsi. Namun, pada kesempatan berikutnya konsumen mungkin

mengambil merek yang lain karena bosan atau ingin mencari variasi rasa

dan bukannya karena ketidakpuasan konsumen akan merek tertentu.

2.6.2 Peran Keputusan Pembelian

Menurut Phillip Kotler yang dialihbahasakan oleh Drs.Benjamin Molan

(2000;201) peran keputusan pembelian dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pencetus : seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk

membeli suatu produk atau jasa

2. pemberi pengaruh : seseorang dengan pandangan atau saran yang

mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan
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3. Pengambil keputusan : seseorang yang memutuskan setiap komponen

dari keputusan pembelian atau tidak membeli dan dimana akan

membeli

4. Pembeli : orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya

5. Pemakai : seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk

atau jasa.

2.6.3 Proses Keputusan Pembelian

Proses keputusan pembelian dijelaskan oleh beberapa ahli dengan istilah

yang berbeda namun semuanya itu mengacu pada hal yang sama.

Berikut ini proses pengambilan keputusan pembelian menurut Phillip

Kotler yang dialihbahasakan oleh Drs. Benjamin Molan (2000;204):

1. Pengenalan masalah (Problem Recognation)

Proses pembelian dimulai pada saat pembeli mengenali suatu masalah atau

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal

dan eksternal

2. Pencarian Informasi (Information research)

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari

informasi yang lebih banyak. Sumber informasi konsumen digolongkan ke

dalam 4 kelompok :

a. Sumber pribadi ; keluarga, teman, kenalan, tetangga.

b. Sumber komersil ; iklan wiraniaga, penyalur, pajangan di toko,

kemasan produk.

c. Sumber publik ; media massa, organisasi penentu peringkat konsumen.
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d. Sumber pengalaman ; penanganan, pengkajian dan pemakaian produk.

3. Evaluasi Alternatif (alternation Selection)

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi

konsumen yaitu :

a. Konsumen akan berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan

b. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk

c. Konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan

manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhannya

4. Keputusan Pembelian ( Decision Implementations)

Dalam tahap ini, konsumen akan membentuk preferensi atas merek-merek

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk niat untuk membeli

produk yang paling disukai.

Faktor yang dapat mempengaruhi dalam keputusan pembelian yaitu :

a. Sikap orang lain

Sejauh mana sikap orang lain mengurang alternatif yang disukai

seseorang akan tergantung pada dua hal yaitu :

1. Intensitas sikap negatif terhadap alternatif yang disukai   konsumen

2. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain

b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi

Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Preferensi dan

bahkan niat pembelian bukanlah peramal perilaku pembelian yang

benar-benar handal
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5. Perilaku Pasca pembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli,

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar harus

memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan

pemakaian produk pasca pembelian.

a. Kepuasan pasca pembelian

Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan

pembeli atas suastu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas

produk tersebut. Jika kinerja lebih rendah dari harapan maka

pelanggan akan merasa kecewa, jika kinerja melebihi harapan maka

pembeli akan sangat puas

b. Tindakan pasca pembelian

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk akan

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika  konsumen puas, ia akan

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali

produk tersebut. Konsumen yang meras tidak puas akan bereaksi

sebaliknya. Mereka mungkin akan membuang atau mengembalikan

produk yang telah dibelinya. Mereka mungkin mencari informasi yang

mengkorfimasikan nilai produk yang lebih tinggi tersebut. Mereka

mungkin mengambil tindakan publik seperti mengajukan keluhan ke

perusahaan, pergi ke pengacara atau mengadu ke kelompok-kelompok

lain. Komunikasi pasca pembelian dengan pembeli telah terbukti
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menghasilkan penurunan pengembalian produk atau pembatalan

produk.

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian

Jika konsumen membuang produk, pemasar harus mengetahui

bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat

merusak lingkungan. Perhatian masyarakat yang semakin besar

terhadap masalah daur ulang dan kepedulian lingkungan

2.7 Pengaruh Brand Image terhadap proses Keputusan pembelian

Image yang diyakini oleh konsumen mengenai sebuah merek sangat

bervariasi bergantung dari pengalaman serta pengetahuan masing-masing

individu. Konsumen memandang sebuah mobil dengan merek MercedesBenz

sebagai kendaraan yang sangat mahal, tahan lama, memiliki mesin yang sangat

berkualitas, dapat dipercaya dan berbagai kesan yang baik mengenai produk

tersebut, itu dikarenakan produk tersebut telah teruji dan telah dirasakan

kelebihan-kelebihannya.

Kualitas sebuah merek memberikan alasan yang penting dalam

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Menurut Kotler & Armstrong

yang dialihbahasakan oleh David Octarevia (2001;224) bahwa proses

pengambilan keputusan pembelian terdiri dari lima tahap: pengenalan kebutuhan,

pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian dan

perilaku setelah pembelian. Apabila image atau citra yang tertanam dalam suatu

produk baik, maka konsumen akan membeli produk tersebut, tapi sebaliknya

apabila image atau citra yang tertanam dalam diri konsumen terhadap suatu merek
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negatif maka harapan setelah pembelian, konsumen akan merasa tidak puas

karena tidak sesuai dengan informasi yang diketahui dan tidak sesuai dengan

harapannya. Image yang positif tentu menjadi kekuatan bagi brand/merek yang

digunakan produk tersebut.


