
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Kegiatan pemasaran bukan hanya sekedar penjualan dan periklanan, tetapi 

berpusat pada usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam 

pemenuhan kebutuhannya, manusia mempunyai preferensi yang berbeda dari 

produk maupun jasa yang dibutuhkan mereka. Disamping itu, semakin banyak 

pula pilihan yang tersedia bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginannya. Karena itu pemasar harus berusaha 

mengidentifikasikan preferensi tersebut dan memuaskan kebutuhan konsumen. 

Beberapa ahli mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

Menurut Kotler (2000;9) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 
kelompoknya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan secara bebas dan 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain” 

Menurut Keegan (2001;2) : 

“Pemasaran adalah proses mengkonsentrasikan berbagai sumber 
daya dan sasaran dari sebuah organisasi terhadap kesempatan dan 
kebutuhan lingkungan” 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu aktivitas atau proses yang saling berkaitan satu sama lain yang 

bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari para konsumen melalui 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan melalui pertukaran. 

 Selain itu pemasaran bukanlah hanya merupakan suatu usaha untuk 

menjual barang dan jasa kepada konsumen, tetapi lebih jauh lagi, pemasaran 

merupakan suatu usaha mengidentifikasikan dan memahami kebutuhan dari 

pelanggan serta berusaha mencari pemecahan yang akan memberikan kepuasan 

kepada pelanggan juga kepada produsen. 

 



Bauran Pemasaran dan Unsur-unsurnya 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memutuskan apa dan 

bagaimana strategi yang dijalankan atau dipakai menghadapi lingkungan eksternal 

dan internalnya. Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran 

yang disebut bauran pemasaran (marketing mix). Elemen-elemen bauran 

pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan dalam 

komunikasinya dengan dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen sasaran. 

Sedangkan Dharmasita  (2001:42) mendefinisikan sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kombinasi dari empat 
variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran 
perusahaan yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan 
sistem distribusi”. 
Kotler (2000;18) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 
pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 
mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran” 

      Gambar 2.1 
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Sumber : Philip Kotler (2000;18) : Manajemen Pemasaran Edisi Milenium Jilid I; Prentice Hall 

 



Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan serta semua ini 

ditujukan untuk memberi kepuasan kepada konsumen. 

  Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat elemen, yaitu 

produk, harga, tempat dan promosi. Keempat elemen tersebut saling berhubungan 

satu sama lainnya dan dapat dikombinasikan sesuai dengan lingkungan, baik di 

dalam maupun diluar perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. 

 Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas secara singkat mengenai 

keempat elemen bauran pemasaran : 

1. Produk (product) 

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang 

atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. 

Keberadaan produk dapat dikatakan sebagai titik sentral dari kegiatan 

marketing, Karena semua kegiatan dari unsur-unsur bauran pemasaran 

lainnya berawal dari berpatokan dari produk yang dihasilkan. 

Pengenalan secara mendalam terhadap keberadaan suatu produk yang 

dihasilkan dapat dilihat dari bauran produk (product mix) yang unsur-

unsurnya terdiri dari keanekaragaman produk, kualitas, desain ciri-ciri 

atau bentuk produk, merk dagangan, kemasan, ukuran, pelayanan, 

jaminan atau garansi, dan pengembalian. Oleh karena itu, produk 

dalam arti menyeluruh harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

keselarasan unsur-unsur dari bauran produk tersebut agar apa yang 

diterima oleh konsumen sudah merupakan keseluruhan dari usaha 

untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. 

2. Harga (price) 

Merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk 

mendapatkan produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang belum terpuaskan. Harga adalah satu-satunya elemen 



bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan bersifat 

fleksibel. 

3. Tempat (place) 

Menunjukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk 

menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan tersedia 

bagi konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimanapun 

konsumen berada. Oleh karena itu, dalam penetapan saluran distribusi, 

produsen hendaknya memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam 

saluran distribusi yang terdiri dari sistem saluran, daya jangkau, lokasi, 

persediaan dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkonsumsikan produk yang dihasilkannya, baik kepada konsumen 

sasaran maupun kepada perantara, dengan maksud menyampaikan 

informasi yang bersifat memberi tahu, membujuk, ataupun 

mengingatkan kembali segala sesuatu mengenai produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Dalam promosi tercakup kebijakan 

mengenai advertising, sales promotion, personal selling, direct 

marketing, dan public relation. 

 

2.2  Ruang Lingkup Produk 
 
2.2.1  Pengertian Produk 

Produk merupakan salah satu aspek (Marketing Mix) yang memegang 

peranan penting dalam kegiatan pemasaran. Para ahli mengemukakan 

pendapatnya tentang produk.  

Menurut Fandy Tjiptono (2001:95), mengatakan bahwa: 

“Produk adalah merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 
produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau 
dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 
pasar yang bersangkutan”. 

 



Menurut Philip Kotler yang telah dialih bahasakan oleh Hendra Teguh 

(2002;448), menyatakan bahwa : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar 

untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan”. 

 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan ke pasar melalui pertukaran yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan konsumen. 

 

2.2.2 Klasifikasi Produk 

Pemasaran biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan macam-

macam karakteristik produk, yaitu daya tahan, wujud dan penggunaan. Menurut 

Kotler (2003;73-74), produk dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Adalah barang yang berwujud yang biasa dikonsumsi dalam sekali 

atau beberapa kali penggunaan saja. Contohnya adalah air minum dan 

sabun. 

2. Barang tahan lama (Durable goods) 

Adalah barang yang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-

kali. Contohnya pakaian, barang elektronik, mesin. 

3. Jasa (services) 

Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. 

Akibatnya, jasa biasanya memerlukan lebih banyak pengendalian, 

kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian. Contohnya 

mencakup potongan rambut dan reparasi. 

Berdasarkan tujuan penggunaannya, produk dapat diklasifikasikan dalam 

dua bagian, yaitu : 

 

 



1. Barang Konsumsi (Consumer goods) 

Merupakan produk yang dibeli bertujuan untuk dikonsumsi pribadi atau 

digunakan untuk pengguna akhir. Para pemasar mengkelompokan barang-

barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja, terdiri dari : 

1) Barang Convinience 

Adalah barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen, segera, dan 

dengan usaha yang minim. Contohnya meliputi produk tembakau, sabun, surat 

kabar. Selanjutnya barang Convinience dibagi lagi menjadi : 

 Barang kebutuhan sehari-hari (staples), yaitu barang yang dibeli 

konsumen secara teratur. Misalnya seorang pembeli mungkin secara 

teratur membeli pasta gigi Crest, saos Heinz, dan kue Ritz. 

 Barang Impulse, yaitu barang yang dibeli berdasarkan keinginan 

seketika, tanpa perencanaan, atau usaha pencarian. Barang impulse 

seringkali diletakan dekat kasir, agar mudah terlihat dan konsumen 

menjadi teringat untuk membelinya. Contoh : permen dan majalah. 

 Barang emergency, yaitu barang yang dibeli saat kebutuhan itu 

mendesak. Contoh : Payung di musim hujan, sepatu but dan obat 

generik untuk kesehatan. 

2) Barang Shooping 

Adalah barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan 

kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembelian. 

Contohnya meliputi furniture, pakaian, mobil bekas, dan peralatan rumah 

tangga besar. Barang shooping dibagi menjadi : 

 Barang toko homogen, yaitu barang dengan mutu yang serupa tetapi 

mempunyai harga yang cukup berbeda sehingga dapat dijadikan alasan 

perbandingan dalam berbelanja. Misalnya : pakaian sehari-hari 

 Barang toko heterogen, yaitu barang yang berbeda dalam hal 

keistimewaan dan jasa produk yang mungkin lebih penting dari 

harganya. Misalnya :  Obat dan peralatan kosmetik 

 



3) Barang Khusus (Specialty goods) 

Adalah barang-barang yang mempunyai ciri-ciri atau identifikasi merek yang 

unik dan karena itulah cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan upaya 

pembelian yang khusus. Contohnya meliputi mobil, komponen stereo, 

peralatan fotografi dan setelan pria. 

4) Barang (Unsought)  

Adalah barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun secara 

normal konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Produk-produk baru 

seperti pendeteksi asap dan pengolahan makanan adalah barang unsought 

hingga konsumen diberi tahu tentang produk itu melalui iklan. Contoh : 

asuransi jiwa, tanah kuburan, batu nisan, dan ensiklopedia. 

2. Barang Industri (Industrial goods) 

Adalah barang yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk keperluan bisnis 

atau diproses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana mereka memasuki proses 

produksi dan harganya, barang industri dibagi ke dalam beberapa kelompok, 

yaitu : 

1) Bahan Baku dan Suku Cadang (material and parts) 

Adalah barang-barang yang memasuki produk yang dihasilkan. Barang-barang 

itu terdiri dari bahan mentah (raw material) dan suku cadang pabrik dan bahan 

baku (manufactured matrial and parts)  

2) Barang Modal (Capital Item) 

Adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan dan/atau 

pengelolaan produk akhir. Barang modal meliputi dua kelompok : instalasi dan 

peralatan. 

3) Pasokan dan layanan bisnis 

Adalah barang dan jasa berumur pendek memudahkan pengembangan dan/atau 

pengelolaan produk jadi. 

 

 



2.2.3 Tingkatan Produk 

Dalam merencanakan suatu produk atau penawaran, seorang pemasar 

perlu memperhatikan tingkatan (level) produk, menurut Kotler (2000;449) ada 

lima tingkatan produk, yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat inti (core benefit) 

Merupakan tingkatan yang paling dasar, yaitu manfaat atau jasa yang 

sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Misalnya seorang tamu hotel 

membeli  “istirahat dan tidur”. 

2. Produk dasar (basic product) 

Merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umum yang diperoleh 

dari produk yang dikonsumsi. Misalnya sebuah kamar hotel mencakup 

kamar mandi, tempat tidur, handuk, meja rias, meja tulis dan lemari 

pakaian. 

3. Produk yang diharapkan (expected product) 

Merupakan seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan 

pembeli ketika membeli suatu produk. Misalnya tamu hotel dapat 

mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu baca 

dan ketenangan. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product) 

Merupakan produk yang memiliki manfaat tambahan yang lebih 

daripada expected product atau yang melampaui harapan pelanggan. 

Misalnya suatu hotel dapat meningkatkan produknya dengan 

menyertakan pesawat televisi dengan alat pengendali jarak jauh, bunga 

segar, proses pemesanan kamar yang mudah, dan lain-lain. 

5. Produk potensial (potential product) 

Merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin 

dialami sebuah produk dikemudian hari. Produk potensial menekankan 

pada evolusi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif 

untuk memuaskan dan membedakan tawaran pesaing. Misalnya suatu 

hotel menyediakan kamar president suite dengan berbagai fasilitas 

yang mewah. 



2.3     Ruang Lingkup Merek 

2.3.1 Pengertian Merek 

Merek merupakan salah satu unsur Produk yang paling penting dan akan 

menjadi identitas atau tanda pengenal dari suatu produk. Merekpun sebagai salah 

satu tolak ukur dari kualitas produk yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. 

Terhadap beberapa pengertian merek menurut para ahli, diantaranya 

pengertian merek menurut Philip Kotler yang telah dialih bahasakan oleh 

Benjamin Molan (2002;460) menyatakan bahwa : 

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

Pengertian merek menurut William J. Stanton yang telah di alih bahasakan oleh 

Yohanes Lamarto (2000;269). Menyatakan bahwa : 

“Merek adalah nama istilah, symbol atau desain khusus, atau 

beberapa kombinasi unsure-unsur ini yang dirancang untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan penjual”. 

 
Pengertian merek menurut The American Marketing Acociation yang dikutip oleh 

Basu Swasta (2000;135), menyatakan bahwa : 

“Nama, istilah, tanda, symbol, desain (rancangan) atau kombinasinya 
yang dimaksudkan memberi tanda pengenal barang atau jasa dari 
seorang penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya 
dari barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing”. 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa merek pada dasarnya menjadi identitas 

produk yang menjadikannya berbeda dari produk-produk pesaing. Merek 

merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat dan 

jasa tertentu kepada konsumen. 

 

 

 

 



2.3.2 Lingkup Merek 

• Merek Barang : Merek yang dipergunakan pada barang yang 

diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 

lainnya. 

• Merek Jasa : Merek yang dipergunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang / beberapa orang secara bersama-

sama / badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. 

• Merek Kolektif : Merek yang digunakan pada barang dan jasa 

dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya. 

   

2.3.3 Bagian- Bagian Merek 

Beberapa definisi merek menurut Kotler ( 2000: 443 ), merek memiliki 

beberapa bagian dasar yaitu : 

1. Nama merek ( brand name ) adalah sebagian huruf , kata, kelompok 

kata atau huruf yang dapat diucapkan. 

2. Tanda merek ( brand mark ) adalah sebagian dari merek yang dapat 

dikenal, tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf 

atau warna khusus contohnya symbol Toyota, Nike. 

3. Tanda merek dagang ( trade mark ) adalah merek atau sebagian dari 

merek yang di lindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan 

sesuatu yang iatimewa. 

4. Hak cipta ( copy right ) adalah hak istimewa yang dilindungi undang-

undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, 

karya musik atau karya seni. 

 

2.3.4 Kriteria Merek Yang Baik 

Sebuah nama mencerminkan sesuatu yang baik namun terkadang menjadi 

kurang baik, maka harus diperhatikan bagaimana criteria sebuah merek yang baik. 



Maka dari itu, karakteristik merek yang baik menurut William J. Station ( 1996 : 

271 ) diantaranya adalah : 

1. Mengingatkan sesuatu tentang karakteristik produk berdasarkan 

kegunaannya. Beberapa nama yang mengingatkan konsumen tentang 

kegunaan produk misalnya Sanyo, Nike, Adidas, dan Rinso. 

2. Mudah dieja, dibaca dan diingat. Sederhana, pendek, dan nama satu 

suku kata seperti Top, Vicks, Big, dan lain sebagainya. 

3. Merek harus mempunyai ciri khas dan menarik. 

4. Merek bisa diadaptasi oleh produk-produk baru yang mungkin 

ditambah dilini produknya. Misalnya Erickson, sekarang telah berubah 

menjadi Sony Erickson. 

5. Merek bisa didaftarkan dan dilindungi hak paten. 

 

2.3.5 Manfaat Merek Bagi Konsumen 

Merek merupakan identitas yang diberikan produsen terhadap produknya 

agar diketahui oleh konsumen. Merekapun memberikan keuntungan bagi 

konsumen misalnya perlindungan kualitas produk. Kualitas produk yang buruk 

akan merusak image terhadap merek dan perusahaan. Oleh karena itu pemilik 

merek harus terus menerus memelihara kualitas secara konsisten. Bahkan, tekanan 

persaingan merek mungkin dapat mnyebabkan perbaikan dalam kualitas. 

Merek juga memudahkan konsumen untutk melakukan pembelian ulang 

dari merek yang memberikan keputusan. Hal ini menyebabkan konsumen lebih 

percaya diri dalam melakukan keputusan pembelian. Menurut Kotler ( 2000 : 64 ) 

konsumen dapat memperoleh keuntungan dari merek-merek ini, yaitu : 

1. Merek menawarkan konsumen kemudian dalam berbelanja.  

Merek mempermudah dalam mengidentifikasi banyak produk, dan 

mereduksi kelelahan berbelanja. Konsumen dapat membeli produk 

pada took yang tepat dan selalu terjamin untuk memperoleh produk 

yang sama. 

 

 



2. Merek memberikan konsumen kualitas yang konsisten.  

Sekali konsumen menemukan merek seperti yang mereka harapkan, 

mereka percaya akan memperoleh kualitas yang sama pada setiap 

pembeliannya. Hal ini penting, karena konsumen memiliki rentang 

kualitas tertentu pada variasi produknya. 

3. Merek mempermudah pembelian barang-barang pengganti suku 

cadang pelayanan, dan aksesoris. Pembelian produk dengan merek 

terkenal dan digunakan untuk jangka waktu lama, akan menjanjikan 

tersedianya suku cadang pengganti, pelayanan, dan aksesoris. 

4. Merek menawarkan sumber kepada konsumen mengenai 

kesalahanataupun kerusakan. Pada produk dengan merek yang dikenal, 

konsumen terjamin untuk mendapatkan ganti rugi apabila produknya 

rusak. 

5. Merek memperkecil resiko yang dirasakan oleh konsumen.  

Ketika konsumen membeli produk, sejumlah uang dan waktu 

dikorbankan, bahkan dapat menimbulkan kerugian personal atau 

memalukan. 

6. Merek memberikan ketepatan ekspresi diri seseorang.  

Merek seperti produk, dapat menyatakan banyak tentang sesorang. 

Banyak orang mengetahui hal ini, dan menggunakan merek untuk 

memelihara dan meningkatkan konsep dirinya dengan cara nonverbal. 

Dapat melambangkan pemiliknya sebagai orang sukses. 

7. Merek dapat memenuhi banyak kebutuhan. 

Sebagai manfaat tambahan suatu produk, merek dapat memenuhi 

beberapa kebutuhan konsumen. Ketika konsumen membeli suatu 

produk, mereka juga memenuhi kebutuhan lainnya. 

 

 

 

 

 



2.3.6 Cara Membangun Merek 

Membangun sebuah merek yang kuat tidak berbeda dengan membangun 

sebuah rumah. Untuk memperoleh bangunan rumah yang kokoh, kita memerlukan 

fondasi yang kuat. Begitu juga dengan membangun dan mengembangkan merek. 

Caranya adalah : 

1. Memiliki positioning yang tepat 

Merek dapat diposisikan dengan berbagai cara, misalnya dengan 

menempatkan posisinya secara spesifik di benak konsumen. Membangun 

positioning adalah menempatkan semua aspek dari brand value (termasuk 

manfaat fungsional) secara konsisten sehingga menjadi nomor satu di 

benak konsumen. 

Positioning yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap 

produk yang bersangkutan, perusahaan, tingkat persaingan, kondisi pasar 

serta konsumen. 

2. memiliki brand value yang tepat 

Semakin tepat merek diposisikan di benak konsumen, maka merek 

tersebut akan semakin kompetitif. Untuk mengelola hal tersebut kita 

memerlukan brand value. Diibaratkan sebuah pakaian brand value adalah 

keindahan warna serta model pakaian tersebut. 

3. Memiliki konsep yang tepat 

Tahap terakhir untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning 

yang tepat pada konsumen harus didukung oleh konsep yang tepat. 

Pengembangan konsep merupakan proses kreatif, konsep yang baik adalah 

dapat mengkomunikasikan semua elemen-elemen brand value dan 

positioning yang tepat, sehingga brand image dapat terus-menerus 

ditingkatkan. 

 

2.3.7 Penentuan Strategi Merek 

Perusahaan memiliki 5 (lima) pilihan dalam penentuan strategi merek. 

Pilihan-pilihan itu menurut Kotler (2002:471) yang dialih bahasakan oleh Hendra 

Teguh, Ronny A. Rusli, Benjamin Molan, yaitu : 



1. Perluasan lini (line extention) 

Perluasan lini terjadi apabila perusahaan memperkenalkan unit produk 

tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek yang sama. 

2. Perluasan Merek (brand extention) 

Perluasan merek dapat terjadi apabila perusahaan memutuskan untuk 

menggunakan merek yang sudah ada pada produknya dalam satu 

kategori baru. 

3. Multi Brand 

Multi brand dapat terjadi apabila perusahaan memperkenalkan 

berbagai merek tambahan dalam kategori produk yang sama. 

4. Merek Baru 

Merek baru dapat dilakukan apabila perusahaan tidak memiliki satu 

pun merek yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan atau 

apabila citra merek tersebut tidak membantu untuk produk baru 

tersebut. 

5. Merek Bernama (CO-brand) 

Co-branding adalah penggabungan dua merek terkenal atau lebih 

dalam satu penawaran. Tujuan co-branding adalah agar merek yang 

satu dapat memperkuat merek lain. 

 

2.3.8 Tahap Perkembangan Merek 

Menurut Goodyear (1996), ada 6 tahap perkembangan merek, yaitu : 

1. Produk yang tidak memiliki merek (Unbreaded Goods) 

Pada tahap ini produk dikelola sebagai komoditi sehingga merek 

hampir tidak diperlukan. 

2. Merek yang dipakai sebagai referensi 

Pada tahap ini sudah mulai terjadi persaingan, meskipun tingkatnya 

belum begitu ketat. Untuk mengatasi persaingan pada tahap ini maka 

perusahaan memberi merek yang tepat dengan keunggulan produk 

yang dimiliki sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. 

 



3. Merek sebagai personality 

Pada tahap ini, differansiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi 

menjadi semakin sulit dilakukan. Untuk membedakan produk dengan 

pesaing, perusahaan melakukan tambahan-tambahan nilai personality 

pada masing-masing merek. 

4. Merek sebagai simbol (ICON) 

Pada tahap ini merek menjadi milik konsumen. Konsumen memiliki 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai merek yang mereka 

gunakan. Pada umumnya merek yang masuk pada tahap ini sudah 

bersifat internasional dan pelanggannya dapat menunjukan jati dirinya. 

5. Merek sebagai sebuah perusahaan  

Iklan pada tahap ini memiliki identitas yang sangat kompleks dan lebih 

bersifat interaktif, sehingga konsumen dapat dengan mudah 

menghubungi merek. Karena merek tersebut merupakan wakil 

perusahaan sehingga merek sama dengan perusahaan. 

6. Merek sebagai kebijakan moral 

Dalam tahap ini merek telah memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam 

karakteristik fisik, personality, budaya, keterkaitan, dan jati diri 

pelanggannya.  

 

2.3.9 Kesadaran Merek 

Kesadaran merek (Brand Awareness) adalah kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu. 

 

2.3.10 Persepsi Kualitas 

Kesan kualitas bisa didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan 

dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas merupakan persepsi yang 

pertama-tama ada didalam benak pelanggan. 

 



Sebuah merek akan dikaitkan dengan persepsi kualitas tanpa perlu 

mendasarkan pengetahuan mendetail mengenai spesifikasi produk bersangkutan. 

Persepsi kualitas mungkin berwujud sesuatu yang berbeda untuk masing-masing 

tipe industri. Kesan kualitas berarti sesuatu yng berbeda untuk tiap-tiap merek, 

namun demikian karakteristik yang penting dari suatu merek akan selalu bisa 

diukur. 

Kesan kualitas akan mempengaruhi langsung keputusan pembelian dan 

loyalitas merek, khususnya ketika seseorang pembeli tidak termotivasi atau tidak 

sanggup mengadakan analisis yang mendetail mengenai suatu produk, hal ini juga 

bisa mendukung suatu batas harga yang pada gilirannya bisa menciptaka margin 

bruto sehingga bisa di investasikan kembali dalam ekuitas merek. Kesan kualitas 

bisa menjadi dasar untuk perlausan merek, jika sebuah merek dihargai dalam satu 

konteks, asumsinya bisa menjadi merek itu mempunyai kualitas tinggi dalam 

konteks lain yang berkaitan. 

 

2.3.11 Loyalitas Merek 

Pengertian loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen 

terhadap suatu merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentanan 

kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan 

suatu indikator dari ekuitas merek yang berkaitan dengan perolehan laba dimasa 

yang akan datang karena loyalitas merek secara langsung dapat diartikan sebagai 

penjual dimasa depan. 

 

 

 

 

 

 

 


