
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Penelitian                                                                                                        

Dewasa ini perkembangan perekonomian Indonesia berada pada tingkat 

pertumbuhan yang kurang menggembirakan. Hal ini merupakan dampak dari 

adanya resesi perekonomian yang tak kunjung habis. Dunia usaha dituntut untuk 

dapat bertahan hidup walaupun harus mengalami berbagai krisis yang dimulai 

dengan krisis moneter, krisis ekonomi yang berakhir dengan krisis 

multidimensional. 

Dunia usaha harus mulai membenahi diri guna menyesuaikan perubahan 

yang terjadi ini. Untuk mempertahankan eksistensinya, suatu perusahaan harus 

memperhatikan efektivitas dan efisiensi  usaha yang dijalankannya. Tuntutan 

peningkatan efektivitas dan efisiensi diperlukan baik dalam bidang Operasi, 

Pemasaran, Keuangan maupun Sumber Daya Manusia. Dengan adanya 

peningkatan efektifitas dan efisiensi ini maka diharapkan hal ini dapat 

menghasilkan suatu kegiatan usaha yang mampu bersaing di pasaran. 

Selain dari itu satu hal yang tidak kalah pentingnya harus diperhatikan 

oleh pengusaha ialah faktor kepuasan konsumen, yang dalam hal ini berhubungan 

langsung dengan seberapa baiknya kualitas produk atau jasa yang diterima oleh 

konsumen. Hal ini menyebabkan perusahaan harus dapat mempertahankan 

kualitas produk atau jasa yang dihasilkan atau bahkan lebih baik lagi apabila 

perusahaan untuk meningkatkannya. Hanya perusahaan yang mampu 

menghasilkan produk atau jasa berkualitas baik yang dapat bersaing dalam pasar 

global karena dalam pasar global, kualitas sangat menentukan apakah suatu 

produk atau jasa dapat diterima. 

Walaupun perusahaan selalu berusaha dengan baik dalam menghasilkan 

produk atau jasa, namun tetap saja masih ada ketidak sesuaian antara produk yang 

dihasilkan dengan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan adanya 

pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dapat membantu perusahaan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya. 



Kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan mulai dari bahan 

baku, selama produksi berlangsung sampai pada produk akhir dan disesuaikan 

dengan standar yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh perusahaan. 

Seiring perkembangan dunia usaha yang semakin semarak maka 

perkembangan akan berbagai merk dagang pun semakin beragam, hal ini telah 

menjadi sebuah faktor yang berpengaruh dalam proses pemasaran perusahaan. Hal 

ini terpacu akibat telah banyaknya pesaing yang bergerak dalam bidang usaha 

yang sama. Maka untuk membedakannya adalah sebuah merek. 

Pergeseran yang terjadi sekarang ini adalah dimana seorang konsumen 

menginginkan nilai lebih dari sebuah fisik produk, yaitu merek yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dapat dilihat disekitar kita, sebuah 

contoh kecil konsumen yang begitu loyal terhadap merk tertentu dan ia dengan 

bangga memakai produk dengan merk tersebut. Hal ini berkaitan dengan beberapa 

manfaat yang diberikan merek terhadap konsumen, yaitu merk bermanfaat untuk 

menceritakan mutu dan membantu memberi perhatian terhadap produk-produk 

baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Manfaat bagi masyarakat, yaitu 

pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin, meningkatkan 

efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan 

tempat membelinya, meningkatkan inovasi-inovasi produk baru guna mencegah 

peniruan. Bagi penjual, merk bermanfaat untuk memudahkan mengolah pesanan, 

memberikan nilai ciri khas produk, menarik konsumen lebih setia dan loyal, serta 

membantu melakukan segmentasi pasar. 

Dalam dunia pemasaran, merek sama dengan nama, sementara 

karakteristik fisik dan kepribadian sama dengan produk. Apabila merk telah kuat, 

maka kesan terhadap produk lebih dipengaruhi oleh merk, bukan produknya. 

Demikian pun sebaliknya, dengan penggunaan merek yang didukung kualitas 

produk yang baik maka akan memudahkan perusahaan untuk mempertahankan 

dan meningkatkan konsumennya. 

Pada perusahaan Old7Photography yang bergerak dalam bidang 

penyediaan jasa dan produk photography, baru memiliki karakteristik fisik dan 

kepribadiannya saja, atau baru memiliki produk dan jasa. Belum kepada nama 



atau merek, terkadang hal ini berakibat pada beralihnya konsumen pada 

perusahaan lain dalam hal penyediaan jasa dan produk photography. Konsumen 

dapat beralih disebabkan tidak terikatnya mereka terhadap sebuah nama yaitu 

Merek, mereka baru terikat oleh segi fisiknya. Oleh karena itu Old7Photography 

memutuskan untuk menggunakan merk dagang dalam rangka meningkatkan 

loyalitas konsumennya. 

Karena sebuah merek dirasakan sangat penting dalam kegiatan pemasaran 

suatu perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pentingnya sebuah merk di  Perusahaan Old7Photography yang bergerak dalam 

bidang Jasa dan Produk Photography. Hasil penelitian ini akan dituangka n 

kedalam karya tulis ilmiah yang berjudul  “Analisis Penggunaan Merek 

Old7Photography Bandung Dibenak Konsumen”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Bagian produksi dalam perusahaan penyedia jasa dan produk photography  

memegang peranan penting dalam mencapai standar kualitas yang ditentukan. . 

Pengendalian kualitas produk menyangkut 2 proses : 

1. Alat produksi photo  

Alat produksi photo yang menyangkut kamera, alat cetak, computer 

yang sesuai untuk standar kerja. Sehingga dapat menghasilkan hasil photo 

yang baik. 

2. Proses kerja photo 

Proses kerja photo yang menyangkut proses seleksi photo, editing 

photo, dan   proses lay out design photo. Hal ini memungkinkan hasil 

akhir sebuah photo dapat sesuai dengan standar yang diharapkan. 

Proses pemeriksaan kualitas produk dilakukan agar sebuah produk dapat 

dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan serta dapat memberikan 

kepuasaan terhadap konsumen. Oleh karena itu, apabila terjadi masalah 

penyimpangan kualitas pada fungsi produksi harus segera ditanggulangi agar 

kelancaran proses produksi dan hasil sebuah produk dapat dipertahankan.   



Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan merek pada perusahaan Old7Photography 

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan merek 

pada perusahaan Old7Photography  

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan perusahaan Old7Photography dalam 

meningkatkan penggunaan merek didalam benak konsumen. 

 

1.3     Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi secara 

konkrit yang ada relevensinya terhadap aspek yang diteliti, selain itu maksud dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penggunaan merk 

terhadap loyalitas konsumen pada perusahaan Old7Photography Bandung dan 

menginterprestasikannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Laporan Tugas 

Akhir, sebagai salah satu syarat dalam menempuh Sidang Diploma III Program 

Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama 

Bandung. 

Sesuai dengan masalah penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan penggunaan merek yang dilaksanakan oleh 

perusahaan Old7Photography Bandung. 

2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

Old7Photography Bandung dalam mengatasi masalah penggunaan merek. 

3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan perusahaan Old7Photography 

dalam meningkatkan penggunaan merek didalam benak konsumen. 

 

1.4       Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1) Penulis 

a. Untuk mengumpulkan data guna penyusunan Tugas Akhir, dimana 

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh 



Sidang Diploma III Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis 

dan Manajemen, Universitas Widyatama Bandung. 

b. Untuk menambah pengetahuan baik secara langsung maupun tidak 

langsung agar dapat lebih memahami teori-teori yang didapat 

selama kuliah serta mengetahui bagaimana penerapannya dalam 

praktek. 

c. Untuk menambah pengetahuan dalam pengalaman bagi penulis, 

terutama yang berkaitan dengan merek dan loyalitas konsumen. 

2) Perusahaan 

Kiranya dengan penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi pihak 

manajemen perusahaan sebagai masukan untuk melakukan perubahan dalam 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan loyalitas 

konsumen yang telah dimiliki oleh perusahaan. 

3) Fakultas 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah Literatur sehingga dapat 

berguna untuk menambah wawasan pengetahuan. 

4) Pembaca atau Pihak Lain 

Sehingga informasi ini dapat berguna bagi pihak lain, diharapkan 

penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan dan 

sebagai perbandingan untuk melakukan perubahan atau melakukan penelitian. 

  

1.5  Kerangka Penelitian 

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan yang hendak dicapai, 

diantaranya adalah memperoleh laba semaksimal mungkin dan berusaha untuk 

memuaskan konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka berbagai bidang 

yang ada didalam suatu perusahaan memegang peranan penting dalam suatu 

perusahaan adalah bidang operasional. Bidang operasional merupakan bidang 

yang paling banyak memegang peranan penting, karena karena didalam bidang 

operasional, perusahaan dituntut untuk menciptakan produk atau jasa yang 

dibutuhkan konsumen dengan berbagai keunggulannya, sehingga produk atau jasa 

yang dihasilkan dapat memuaskan konsumen. Tetapi apabila tidak diseimbangkan 



dengan Bidang Pemasaran maka suatu perusahaan tidak akan dikenal oleh para 

calon konsumennya, apalagi bila perusahaan tersebut tidak mempunyai merek 

(Brand Image).  

Brand image merupakan satu hal yang terpenting didalam suatu 

perusahaan. Apabila disuatu perusahaan memiliki merek maka secara tidak 

langsung mereka memiliki konsumen yang tetap tehadap produk yang dibuat oleh 

perusahaan. Apalagi bila produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan produk 

mempunyai keunikan ,sehingga konsumen akan terus ingat walau hanya melihat 

produk tanpa melihat mereknya. 

 

1.5.1 Pengertian Brand 

 Pengertian merek menurut Kottler di alih bahasakan oleh Hendra Teguh, 

Ronny A Rusli dan Benjamin Molan (2002:460) ; 

“Merek adalah nama, istilah, tanda, symbol atau rancangan atau 
kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk 
membedakannya dari produk pesaing”. 
 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (1999;104) : 

“Merek adalah nama, istilah, tanda, symbol atau lambang, desain, 
warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnyayang 
diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensial terhadap 
produk pesaing”. 

 

 Kesimpulannya adalah Brand merupakan cirri produk yang penting dan 

dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari sebuah perusahaan. 

 

 Dengan memberikan merek pada suatu produk bukan berarti memberikan 

nilai tambah pada produk tersebut. Dengan identitas khusus pada produk tentu 

akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan memberikan mereka kesempatan 

mengembangkan hubungan baik terhadap konsumen, diharapkan dapat 

menghasilkan pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 



 Selain itu merek yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan 

posisi pasar yang spesifik bagi suatu produk, misalkan : dengan menempatkan 

posisi produk pada posisi produk yang berkualitas tinggi dan posisi ini dapat 

diperkuat oleh harga distribusi dan promosi. 

 

1.5.2 Manfaat dan pentingnya Brand 

 Kottler di alih bahasakan oleh Hendra Teguh dan Ronny A Rusli 

(1997;66), manfaat dan pentingnya brand adalah mempermudah bagi konsumen 

untuk mengidentifikasikan suatu produk / jasa. Brand juga bias menjadi jaminan 

bagi konsumen agar yakin memperoleh kualitas barang yang sama jika hendak 

membeli kembali produk tersebut.  

Bagi penjual Brand memberikan banyak manfaat : 

1. Brand memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri masalah 

yang ada. 

2. Brand dan trade mark penjual memberikan perlindungan atas tampilan 

produk yang unik tanpa bisa ditiru oleh pesaing. 

3. Brand memberikan penjual kesempatan untuk menarik pelanggan yang 

setia dan menguntungkan. 

4. Brand membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

5. Brand yang baik membantu membangun citra perusahaan. 

6. Mendorong pembelian ulang. 

 

Pengertian Brand Image 

Citra (Brand Image) merupakan keseluruhan dari persepsi seseorang 

terhadap satu hal yang dibentuk melalui proses informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber. Citra bagi suatu perusahaan adalah hal yang sangat penting 

karena merupakan aset non-fisik terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan. 

Perusahaan mungkin dapat dengan mudah membuat suatu produk yang memiliki 

kualitas dan jaringan distribusi yang handal. Namun, tanpa diikuti citra yang baik 

di mata khalayak usaha tersebut tidak akan berguna. 



 Menurut Rhenald Kasali (2000:28), “Citra adalah kesan yang timbul 

karena pemahaman akan suatu kenyataan”. 

 Sedangkan dalam istilah-istilah umum public relations yang dikutip oleh 

Jefkins yang diterjemahkan oleh Haris Munandar (1996:362) : 

“Citra diartikan sebagai kesan, gambaran atau impresi yang tepat 
(sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) atas sosok keberadaan, 
berbagai kebijakan, personil, produk atau jasa-jasa dari suatu 
organisasi atau perusahaan”.  

 Menurut Jefkins yang diterjemahkan oleh Haris Munandar (1996:17), 

citra (image) terdiri dari beberapa jenis, yaitu : 

1. Citra Bayangan (Mirror Image) adalah suatu citra yang dianut oleh orang 

dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. 

2. Citra yang Berlaku (Current Image) adalah suatu citra atau pandangan yang 

melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. 

3. Citra yang Diharapkan (Wish Image) adalah suatu yang diinginkan oleh pihak 

manajemen. 

4. Citra Perusahaan (Corporate Image) adalah citra dari suatu organisasi secara 

keseluruhan. 

5. Citra Majemuk (Multiple Image) adalah suatu variasi citra yang belum tentu 

sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan.  

 Citra yang berlaku tidak selamanya, bahkan jarang, sesuai dengan 

kenyataan karena semata-mata terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan 

orang-orang luar yang bersangkutan yang biasanya tidak memadai. Biasanya pula, 

citra ini cenderung negatif. Citra ini sepenuhnya ditentukan oleh banyak-

sedikitnya informasi yang dimiliki oleh penganut atau mereka yang 

mempercayainya. Yang harus diperhatikan bukan hanya pendapat-pendapat yang 

baik atau positif, tetapi juga segenap kesan serta gambaran mental mereka 

terhadap segala macam aspek organisasi, baik itu orang-orangnya, produk atau 

pelayanannya, dan sebagainya. Jadi yang harus dipentingkan di sini adalah 

kebenaran pendapat atau anggapan itu, meskipun mungkin hal tersebut tidak 

menyenangkan untuk didengarkan. (Jefkins yang diterjemahkan oleh Haris 

Munandar,1995:18). 



 Citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal. Hal-hal positif yang dapat 

meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain adalah sejarah atau riwayat hidup 

perusahaan yang gemilang, keberhasilan-keberhasilan di bidang keuangan yang 

pernah diraihnya, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan 

kerja dalam jumlah yang besar, kesediaan untuk turut memikul tanggung jawab 

sosial, dan komitmen mengadakan riset (Jefkins yang diterjemahkan oleh Haris 

Munandar, 1995:19). Perusahaan jasa juga dapat mendiferensiasikan citra 

mereka terutama lewat simbol dan merek. (Kotler yang diterjemahkan oleh 

Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli, 1998:91). 

Citra itu sendiri merupakan keseluruhan dari persepsi seseorang terhadap satu hal 

yang dibentuk melalui proses informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Dengan demikian positif atau negatifnya citra itu tergantung pada persepsi publik 

terhadap organisasi yang bersangkutan. Kombinasi dari persepsi dan pendirian 

seseorang tentang suatu objek akan membentuk suatu opini. Kemudian, opini dari 

para individu ini akan berkembang menjadi konsensus bila masyarakat dalam 

segmen tertentu mempunyai kesamaan, konsensus yang sudah matang dan 

menyatu dalam masyarakat itulah yang disebut opini publik. 

Dalam menciptakan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan 

dan selera konsumen, tentunya bagi perusahaan hal ini bukanlah merupakan 

masalah yang umum  dan, selain itu pula dapat dijadikan suatu tantangan bagi 

perusahaan untuk dapat berkomunikasi secara sehat dengan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang sejenisnya. 

 

1.5.2 Proses Pembentukan Citra 

Pembentukan citra perusahaan sangat berkaitan erat dengan persepsi, sikap 

(pendirian) dan opini individu di dalam suatu masyarakat. Elemen-elemen 

tersebut merupakan bahan baku terbentuknya opini publik mengenai citra suatu 

objek tertentu. Untuk mengetahui positif atau negatifnya citra objek tersebut di 

benak publik, maka perlu diketahui terlebih dahulu tahapan-tahapan yang 

dilaluinya seperti yang ditampilkan pada gambar 1.5.2 berikut :  
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Gambar 1.5.2: Hubungan antara Persepsi-Pendirian-Opini 

Sumber : Rhenald Kasali (2000:25) 

 Dalam gambar tersebut, opini terbentuk dari kombinasi persepsi dan 

pendirian seseorang tentang suatu objek, kemudian opini dari para individu ini 

akan berkembang menjadi konsensus bila masyarakat dalam segmen tertentu 

memiliki kesamaan dan konsensus yang sudah matang dan menyatu inilah yang 

disebut opini publik. 

1. Opini Publik 

 Opini publik terdiri dari dua kata yaitu opini dan publik yang berasal dari 

bahasa Latin opinari dan publicus. Opinari berarti berfikir atau menduga. Kata 

opini juga mengandung arti onis yang berarti harapan. Sementara, dalam bahasa 

Inggris opinion berhubungan erat dengan kata option dan hope yang juga berasal 

dari bahasa Latin optio yang artinya pilihan atau harapan. Sedangkan kata 

publicus mempunyai arti milik masyarakat luas. Dengan demikian, hubungan 

antara opini dan publik menyangkut hal-hal seperti dugaan, perkiraan, harapan 

dan pilihan yang dilakukan orang banyak. (Rhenald Kasali, 2000:16). 

 Pada pembahasan selanjutnya penulis akan memulai dari pernyataan opini, 

konsensus, persepsi, pembentukan pendirian dan pembentukan opini. 

 

 



2. Pernyataan Opini 

 Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun pasif, dapat pula dinyatakan 

secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas 

ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung 

dapat diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan melalui prilaku, bahasa 

tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan dan oleh tanda-

tanda lain yang tidak terbilang jumlahnya. 

 Abelson yang dikutip oleh Rhenald Kasali (2000:20) menyebutkan 

bahwa opini mempunyai unsur-unsur : 

a. Kepercayaan tentang semua (belief) 

b. Apa yang sebenarnya dirasakan seseorang (attitude) 

c. Persepsi (perception)    

   

3. Konsensus 

 Opini bisa berkembang menjadi luas dan menjadi milik suatu segmen 

masyarakat. Opini yang terkristal menjadi luas itu disebut opini publik, untuk 

berkembang menjadi opini publik maka opini-opini tersebut melewati sejumlah 

dimensi (Rhenald Kasali, 2000:21), yaitu : 

1) Waktu  

Konsensus atas masing-masing individu itu tidak terjadi dengan sendirinya, 

melainkan memerlukan beberapa waktu. Lamanya waktu yang diperlukan 

sangat tergantung pada unsur emosi anggota segmen masyarakat, kesamaan 

persepsi, kepercayaan atas isu yang dibicarakan, pengalaman yang sama, 

tekanan-tekanan dari luar dan tindakan yang dilakukan untuk sumber berita. 

2) Cakupan (luasnya publik) 

Konsensus atas masing-masing individu terhadap suatu opini tertentu 

biasanya dimulai dari suatu kelompok segmen yang terkecil, kemudian 

berkembang kelompok yang lebih luas. 

3) Pengalaman masa lalu 

Audience  atau khalayak, umumnya pernah mengalami suatu pengalaman 

tertentu atas objek yang dibicarakan. Pengalaman masa lalu diekspos oleh hal-



hal yang dialaminya sendiri maupun didengar atau dibaca dari sumber lain. 

Makin tinggi dan samanya pengalaman masing-masing individu akan 

menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya konsensus di 

antara mereka. 

4) Media massa 

Media massa sering disebut sebagai alat pembentukan opini publik. Peran 

serta media massa biasanya dimulai dengan adanya berita kecil di salah satu 

media yang kemudian berkembang menjadi berita yang lebih panjang, sampai 

akhirnya ditemui kenyataan bahwa semua media massa akan mencapai suatu 

konsensus dan menurunkan topik dan nada yang sama pada waktu yang 

bersamaan pula. 

5) Tokoh  

Hampir dalam setiap kasus selalu tampil seorang tokoh. Konsensus yang 

muncul biasanya amat tergantung pada tokoh yang menangani kasus tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan di atas konsensus akan terbentuk karena adanya 

dialog antara orang-orang dalam segmen yng mempunyai kepentingan yang sama. 

 

4. Persepsi 

 Menurut Rhenald Kasali (2000:23), persepsi merupakan dasar dari opini 

yang ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini : 

a. Latar belakang budaya 

b. Pengalaman masa lalu  

c. Nilai-nilai yang dianut 

d. Berita-berita yang berkembang  

 Persepsi lahir dari pengalaman masa lalu yang dipertajam oleh nilai-nilai 

budaya, nilai-nilai yang dianut serta berita-berita yang berkembang. Komponen-

komponen ini akan terus terekam dalam benak seseorang dan akan muncul 

kembali apabila orang yang bersangkutan berhadapan dengan rangsangan tertentu 

yang mengingatkannya akan suatu objek. Rangsangan yang masuk akan 

dicocokkan dengan rekaman yang ada di benaknya sehingga ia akan memberikan 

suatu interpretasi. 



5. Pendirian 

 Interpretasi seseorang akan suatu objek tertentu akan melahirkan pendirian 

orang yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan 

persepsi. Pendirian adalah apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang (what 

the individual really feels). Pendirian sering pula disebut sebagai sikap, yaitu 

opini yang masih tersembunyi dalam diri seseorang (latent opinion). Pendirian 

mempunyai tiga komponen pembentuk yang secara sederhana dikenal sebagai A-

B-Cs of attitude. Menurut Rajecki yang dikutip Rhenald kasali (2000:25) 

komponen-komponen A-B-Cs of attitude tersebut adalah : 

a. Affect atau perasaan  

Komponen ini merupakan elemen evaluasi dalam unsur pendirian berdasarkan 

perasaan seseorang untuk menilai baik dan buruknya sesuatu hal. 

b. Behavior atau perilaku 

Merupakan komponen penggerak aktif (intentional element) dalam pendirian 

seseorang. 

c. Cognitif atau pengertian 

Komponen ini menjelaskan fungsi, implikasi dan konsekuensi atas objek 

pendirian. 

 

6. Membentuk opini 

 Berdasarkan penjelasan mengenai terbentuknya persepsi, pendirian dan 

opini, maka jelas terlihat bahwa opini publik tidaklah terbentuk begitu saja. Para 

praktisi humas perlu memahami bahwa kegiatan untuk membuat organisasi agar 

perusahaannya disukai oleh publik bukanlah persoalan jangka pendek semata. 

Mereka memerlukan proses yang melibatkan segala unsur yang dimiliki oleh 

organisasi atau perusahaannya tersebut. Yang perlu dipahami oleh para praktisi 

humas terutama adalah kaitan antara opini dan citra. 

 

 

 



 Adapun proses pembentukan citra sebagai sekumpulan persepsi menurut 

Hawkins dan Coney dalam Oemi Abdurrachman (1995:315) adalah melalui: 

1. Tahap penangkapan informasi (Exposure) 

Terjadi di saat suatu rangsangan daerah syaraf penerima indera seseorang 

(sensory receptor). 

2. Tahap perhatian (Attention) 

Untuk menjadi perhatian seseorang, setelah mencapai daerah syaraf 

penerimaan indera seseorang (sensory receptor), maka selanjutnya 

rangsangan tersebut harus dapat menggetarkan syaraf indera dan 

menimbulkan respon atau sensasi-sensasi pada otak (sensations). 

3. Tahap pemahaman (Comprehensive) 

Setelah mencapai daerah syaraf indera penerimaan seseorang (sensory 

receptor) dan menggetarkan syaraf-syaraf dari indera tersebut kemudian 

menimbulkan respon langsung atau sensasi-sensasi pada otak yang kemudian 

dilakukan pemahaman terhadap sensasi-sensasi tersebut. Pada tahap 

pemahaman inilah persepsi terbentuk.      

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan Penelitian danm Penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis 

menggunakan metode deskriptif. Menurut Moch Nazir (2003:54), pengertian 

mengenai metode deskriptif yaitu : 

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

pemikiran pada masa sekarang”. 

 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

 

 



Untuk memperoleh informasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini, 

diperlukan berbagai data, yaitu : 

1. Data Primer, data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi literatur 

yang berhubungan dengan merek.  

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari literatur dan dimaksudkan untuk 

mendukung kebenaran data primer. 

Adapun beberapa sumber untuk memperoleh data-data diatas antara lain 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu Penelitian untuk memperoleh landasan teori 

yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku 

(literatur), referensi, juga bahan-bahan yang penulis peroleh selama 

perkuliahan yang berkaitan dengan masalah yang ada, guna melengkapi 

data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung. 

2. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu Penelitian yang dilakukan langsung ke 

perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dan dapat mengamati secara jelas kondisi yang ada pada 

perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a) Wawancara  

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi 

dengan tanya jawab secara langsung pada orang yang mengetahui 

tentang objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan tanya 

jawab dan diskusi dengan Bagian Pemasaran dan Bagian Produksi 

Old7Photography Bandung. 

b) Pengamatan (Observasi) 

Suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan 

melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian seperti 

penelitian secara langsung atas dokumen-dokumen serta sistem 

atau cara kerja para pegawai yang ada. Dalam hal ini penulis 

melakukan peninjauan langsung ke lokasi perusahaan 



Old7Photography yang beralamat di jalan Cibatu Raya No.17 

Antapani Bandung 

 

1. 7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penulis melakukan penelitian di Perusahaan Old7Photography Bandung 

yang berlokasi di Jalan. Cibatu Raya No.17, Bandung 40291. 

 Adapun waktu penelitian yang dilakukan, yaitu dimulai dari tanggal 16 

Maret – 17 April 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


