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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Salah satu dari cabang ilmu ekonomi adalah bidang ilmu pemasaran,

dimana seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami

perkembangan. Para ahli dan praktisi pemasaran mengemukakan pendapat yang

berbeda mengenai pengertian pemasaran, namun pada dasarnya pengertian

pemasaran mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu bagaimana barang dan

jasa dalam waktu yang tepat dengan pengeluaran biaya yang se-efisien mungkin

dapat di produksi dan nantinya dapat diminati konsumen.

Pemasaran menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007:6) yang

definisi pemasaran sebagai berikut :

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai
kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara
yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya”.

Sedangkan menurut pendapat Gary Armstrong (2006:5) dalam bukunya

“Prinsip-Prinsip Manajemen Pemasaran”

“Pemasaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang
menunjukan pelanggan yang menguntungkan. Dua sasaran
pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan
keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelangan yang
ada dengan memberi kepuasan”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pemasaran merupakan suatu proses

individu dan kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan dengan

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan suatu produk atau jasa yang

bernilai dengan orang lain.
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen merupakan suatu usaha dalam pengelolaan fungsi-fungsi

organisasi atau perusahaan, menurut Hasibuan dalam bukunya Dasar,

Pengertian, dan Masalah (2007:10) mengatakan bahwa :

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mempunyai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, tujuan itu merupakan sasaran yang

hendak dicapai melalui kegiatan yang telah diatur manajemen untuk pencapaian

tujuan organisasi.

Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisa,

perencanaan dan kontrol yang mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane yang dikutip oleh Molan (2007:6)

adalah :

“Sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan menciptakan,
menjaga, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,
menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang
unggul”.

Sedangkan menurut Armstrong dan Kotler (2012:29) yang menyatakan

bahwa :

“Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan
oleh perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan
dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta
suatu nilai dari para pelanggan tersebut.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran

merupakan proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi hasil dari kegiatan
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atau implementas dari perencanaan, dengan tujuan agar sasaran yang telah

disepakati dapat dicapai melalui perencanaan yang efektif dan terkendali.

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran

Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai

tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya disebut bauran pemasaran atau

marketing mix. Elemen-elemen pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat

dikontrol perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan

konsumen sasaran. Pengertian dari bauran pemasaran yang dikemukakan oleh

Kotler dan Amstrong (2006:48) sebagai berikut:

“Marketing Mix is the set of controllable, tactical marketing tools that

the firm blends to produce the response it wants in the target

market.”

Sedangkan definisi bauran pemsaran yang diungkapkan oleh Kotler dan

Keller (2009:23) sebagai berikut:

“Bauran pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah

alat-alat pemasaran yang terdiri dari sekelompok elemen-elemen (product, price,

place and promotion) yang dikendalikan dan saling berkaitan satu sama lain yang

merupakan inti sistem pemasaran. Menurut Kotler dan Keller (2009;18)

perangkat atau elemen dari bauran pemasaran empat P. Berikut ini adalah

penjelasan tentang elemen-elemen bauran pemasaran:

1. Produk (product)

Produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan

kepada pasar sasaran yang mencakup keragaman produk, kualitas produk,

design, ciri, fitur, warna, merek, kemasan, ukuran, garansi dan imbalan.
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2. Harga (price)

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk

memperoleh produk.Harga yang diberikan dimaksudkan untuk

menyesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan membawa

produk tersebut agar sejalan dengan persepsi pembeli tentang nilai suatu

produk.harga yang diberikan perusahaan berupa harga eceran, diskon,

potongan harga khusus, syarat kredit dan harga lainnya.

3. Tempat (place)

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagai

pelanggan sasaran. Tempat ini meliputi saluran pemasaran, cakupan pasar,

pengelompokkan, lokasi ,persediaan dan transportasi.

4. Promosi (promotion)

Promosi adalah aktifitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk

pelanggan membelinya.Promosi meliputi promosi penjualan, periklanan,

tenaga penjualan, publik relation dan pemasaran langsung.

2.2.1 Produk

Pengertian sempit produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia

yang berwujud dan dihimpun dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal.

Pengertian luas dari produk adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud

(tangible) dan tidak berwujud (intangible) di dalamnya sudah tercakup warna,

harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer, pelayanan brand image yang

diberikan produsen dan pengecer yang dapat diterima oleh konsumen sebagai

kepuasaan yang ditawarkan terhadap keiginan atau kebutuhan-kebutuhan

konsumen.

Menurut Kotler & Keller (2010;4) produk adalah :

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar

untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen, termasuk

barang, fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi,

informasi, dan ide.”
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Menurut Stanton (1993) :

“Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik,

nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan

pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.”

Dari definisi-definisi diatas disimpulkan bahwa produk merupakan segala sesuatu

atribut yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat ditawarkan kepada

pelanggan yang diciptakan oleh perusahaan untuk digunakan dan dikonsumsi

serta mempunyai nilai-nilai yang menguntungkan sehingga dapat memuaskan

keinginan dan kebutuhan konsumen.

2.2.1.1 Klasifikasi Produk

Produk merupakan bagian dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang

memiliki peranan penting dalam penjualan. Pada dasarnya keuntungan yang

diperoleh perusahaan berasal dari penjualan produk atau jasa yang dihasilakn.

Produk merupakan sesuatu yang dijual perusahaan kepasar dengan tujuan

mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut.

Dalam kenyataanya, produk yang tersedia di pasar sangat beraneka ragam

dan tidak terhitung jumlahnya. Setiap produk memiliki ciri masing-masing dan

hal itulah yang menjadkan suatu produk terlihat unik dan berbeda dari yang lain.

Menurut Tjiptono (2008) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat

diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Ditinjau dari

aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:
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1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun,

minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula dan garam.

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan

lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal

adalah satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain TV, lemari es, mobil, dan

komputer.

Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut

dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang

konsumen (costumer's goods) dan barang industri (industrial's goods). Barang

konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir

sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya barang

konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

A. Barang Konsumen

1. Convinience Goods

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki

frekuensi pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu segera, dan

hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam pembandingan dan

pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, baterai, makanan, minuman, majalah,

surat kabar, payung dan jas hujan.
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2. Shopping Goods

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang

tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan model

masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah tangga (TV, mesin cuci, tape

recorder), furniture (mebel), dan pakaian.

3. Specially Goods

Specially goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan

identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan

usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah barang-barang mewah

dengan merek dan model spesifik.

4. Unsought Goods

Unsought goods merupakan barang-barang yang diketahui konsumen atau

kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk

membelinya. Contohnya asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan (Tjiptono,

2008).

B. Barang industri

Barang industri adalah barang yang di konsumsi oleh industriawan (konsumen

antara atau konsumen bisnis). Barang industri digunakan untuk keperluan selain

di konsumsi langsung yaitu: untuk diolah menjadi barang lain atau untuk dijual

kembali. Barang industri dapat

dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
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1. Material and part

Merupakan barang yang seluruhnya atau sepenuhnya masuk kedalam

produk jadi. Kelompok ini dibagi menjadi dua kelas yaitu bahan baku serta

bahan jadi dan suku cadang.

2. Capital Items

Merupakan barang tahan lama (long Lasting) yang memberi kemudahan

dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Capital items dibagi

menjadi dua kelompok yaitu instalasi (meliputi bangunan dan peralatan

kantor)

3. Supplies and service

Merupakan barang yang tidak tahan lama serta jasa yang memberi

kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk

jadi.

2.2.1.2 Bauran Produk

Disamping klasifikasi produk juga terdapat bauran yaitu kumpulan dari

semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu

kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, kedalaman,

keluasan dan konsistensi tertentu. Menurut Kotler & Keller (2010;16) bauran

produk terdiri dari :

1. Lebar : Mengacu kepada berapa banyak lini produk yang berbeda yang

dijual perusahaan.

Contoh : P&G memiliki banyak lini berupa prduk perawatan rambut,

produk perawatan kesehatan, produk kebersihan pribadi, minuman ringan,

makanan, dan lain-lain.

2. Kedalaman : mengacu pada banyanya varian yang ditawarkan masing-

masing produk dalam lini.
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Contoh : Panjang lini produk detergen P&G sebanyak 9 buah yang terdiri

dari : Ivory Snow, Dreft, Tide, Cheer, dan lain-lain.

3. Panjang bauran produk : mengacu pada jumlah total produk dalam

bauran.

Contoh : produk pasta gigi P&G yang bermerek Crest memiliki tiga

ukuran dan dua formula yaitu reguler dan mint.

4. Konsistensi dari bauran produk : mengacu pada seberapa erat hubungan

berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran

distribusi, atau hal lainnya.

Contoh : berbagai lini produk P&G memang konsisten dalam hal ini

mereka merupakan barang konsumsi yang melalui saluran distribusi yang

sama.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Merek adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk

yang penggunaanya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alasan,

dimana merek suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk tersebut.

American Marketing Association (Kotler, 2009:258) mendefinisikan merek

adalah

“Nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasinya,
yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari
salah satu penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasi
mereka dari para pesaing.”

Sedangkan menurut Alma (2009;147) merek (brand) adalah :

“Suatu tanda atau simbol yang memberikan identiras suatu barang

atau jasa tertentu yang dpat berupa kata-kata, gambar atau

kombinasi keduanya.”

Pengertian diatas menyimpulkan bahwa semua definisi mempunyai

pengertian yang sama mengenai merek.
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Bagian dari merek menurut Kotler & Armstong (2008;76)

a. Nama  merek (brand name) adalah sebagian dari merek dan yang

diucapkan.

b. Tanda merek (brand merek) adlah sebagian dari merek yang dapat dikenal,

tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, design, huruf, atau warna

khusus.

c. Tanda merek dagang (trademark) adalah merek atau sebagian dari merek

yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang

istimewa.

d. Hak cipta (copyright) adalah hak istimewa yang dilindungin undang-

undang untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual karya tulis, karya

musik, atau karya seni.

Menurut Kotler (2005;82) merek memiliki enam level pengertian, yaitu :

1. Atribut : Atribut sama dengan brand mengingkat atribut-atribut

tertentu.

2. Manfaat : atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat

fungsional dan manfaat emosional.

3. Nilai : Brand tersebut juga mengatakan sesuatu tentang nilai

produsennya.

4. Budaya : merek tersebut dapat mencerminkan budaya tertentu.

5. Kepribadian : merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian

tertentu.

6. Pemakai : merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli

atau menggunakan produk tersebut.
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Dengan enam tingkatan pengertian merek, pemasar harus menentukan

pada tingkat mana akan menanamkan identitas merek. Satu kesalahan untuk

mempromosikan hanya atribut merek saja karena :

1. Pembeli tidak begitu tertarik pada atribut merek dibandungkan dengan

manfaat merek.

2. Pesaing dapat dengan mudah menitu atribut tersebut.

3. Atribut yang sekaran mungkin nanti akan kurang bernilai, sehingga

merugikan mereka yang telah terlalu terikat pada atribut tersebut.

2.3.2 Keputusan Merek

Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah apakah perlu

mengembangkan nama merek produk. Dewasa ini, penentuan merek merupakan

satu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa penentuan merek.

Seandainya perusahaan memutuskan memberi merek produk atau jasanya, ia

harus memilih merek nama yang akan digunakan. (Kotler & Keller, 2007;359)

2.3.3 Manfaat Merek

Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan

konsumen atau organisasi untuk menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau

distribusi tertentu. Konsumen bisa mengevaluasi produk identik secara berbeda,

tergantung pada bagimana produk diberi merek. Konsumen belajar tentang

mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang memiliki oleh

perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa.

Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau

menggunakan kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat

melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara

produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Perusahaan

harus bisa membedakan dirinya dan produk yang dimiliki dengan produk yang

dimiliki pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan



19

strategi pemasaran perusahaan. Pemberian kontribusi terhadap citra dan reputasi

terhadap produk dari sebuah perusahaan dimata konsumen.

Berikut ini merupakan manfaat merek bagi perusahaan menurut Kotler

dan Keller (2009:259) menyatakan sebagai berikut :

1. Menyerdahanakan penanganan atau penelusuran produk

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi

3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur

atau aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian

proprti hukum yang sangat berharga, dapat memperngaruhi konsumen,

dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan pendapatan masa

depan yang langgeng.

2.3.4 Keputusan Dalam Branding

Menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (2005;11) ada beberapa

keputusan dalam branding yang dapata mempengaruhi konsumen dalam membuat

keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan pembentukan merek

2. Keputusan pemberian nama merek (brand name decision)

3. Keputusan strategi merek (brand strategi decision)

4. Keputusan penetapan ulang posisi merek (brand repositioning decision)

2.4 Citra Merek (brand image)

2.4.1 Pengertian Citra Merek

Brand image pada setiap perusahaan selalu dianggap penting karena dapat

membantu perusahaan untuk memposisikan diri mereka, pasar dan juga dalam
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mempertahankan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen sering mengartikan

produk yang memiliki brand yang baik sebagai prosuk yang berkualitas baik pula.

Keterikatan konsumen pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada

banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya sehingga

akan terbentuk citra merek (brand image). Brand image yang baik akan

mendorong untuk meningkatkan volume penjualan. Beberapa ahli

menggungkapkan pendapat mengenai Brand image :

Pengertian brand image menurut Kotler & Keller (2007;332) adalah :

“Suatu kesan yang ada dalam benak konsumen mengenai suatu
merek yang hal ini dibentuk oleh pesan dan pengalaman konsumen
mengenai merek, sehingga menimbulkan citra yang ada dalam benak
konsumen.”

Menurut Fandy Tjiptiono (2005;49) pengertian citra merek adalah :

“Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek

tertentu.”

Pengertian citra merek menurut Christina Whidya Utami (2006;212) adalah

“Serangkaian asosiasi yang biasanya di organisasi di seputar

beberapa tema yang bermakna.”

Menurut pendapat David A Aaker (1997:69) Citra merek (brand image) adalah:

“Citra merek adalah bagaimana konsumen dan yang lainnya
memahami atau menerima suatu merek”. Maksudnya yaitu citra
merek merupakan persepsi yang ada di benak konsumen dan yang
lainnya terhadap suatu merek.”

Jadi citra merek adalah serangkaian deskripsi tentang asosiasi dan

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Brand image dan suatu produk

yang baik akan mendorong para calon pembeli untuk membeli produk tersebut

daripada membeli produk yang sama dengan merek lain. Dengan begitu

perusahaan harus bisa selalu menjadi brand image perusahaannya agar selalu

mendapat kepercayaan dari konsumen.
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2.4.2 Dimensi Citra Merek

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga dimensi brand image

(dalam jurnal Mahsa Hariri dan Hossein Vazifehdust, 2011) terdiri dari

1. Functional image (citra dilihat dari fungsi produk)

a. the product have a high quality (produk ini memiliki kualitas

unggul)

b. the product have better characteristics than competitors’

(produk ini memiliki karakteristik yang lebih baik dari pesaing)

c. the products of the competitors are usually cheaper (produk ini

relatif lebih murah dari pesaing).

2. Affective image (citra dilihat dari sikap terhadap merek)

a. The brand is nice (merek yang baik)

b. The brand has a personality that distinguishes it self from

competitors (merek yang memiliki kepribadian yang

membedakannya dari pesaing)

c. A brand doesn’t disapoint customers (merek ini tidak

mengecewakan pelanggannya)

3. Reputation (citra dilihat dari reputasi merek)

a. It’s one of the best brands in the sector (merek terbaik didalam

sektornya)

b. The brand is very consolidated in the market (merek ini sangat

kuat di pasar)
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2.4.3 Strategi Mencapai Brand Image

Brand image yang kuat dapat dicapai dengan menciptakan keakraban akan

nama brand yang dapat dilakukan melalui (Arnould 1992;118) yaitu :

1. “Being Different” produk harus memiliki pembeda atau keistimewan

sehingga mudah diingat dan dikenal.

2. Melibatkan slogan atau jingle sehingga mudah diingat dalam aktifitas

promosi.

3. Symbol exposure untuk memudahkan pegenalan konsumen akan

brand.

4. Event sponsorship (believe the line) untuk menarik perhatian

masyarakat.

5. Mempertimbangkan brand extention untuk membuat brand lebih

menonjol.

6. Recall requure repetition untuk mencapai tingkat brand image yang

diinginkan.

2.4.4 Manfaat Brand Image

Citra merek atau brand image tentu saja merupakan suatu hal yang penting

dalam memposisikan merek di benak konsumen. Dalam penempatan yang besar

maka akan membawa citra positif bagi produk yang ditawarkan. Beberapa

manfaat dari citra merek adalah :

1. Image dapat dibuat sebagai tujuan di dalam strategi pemasaran

2. Image dapat dipakai sebagai suatu dasar untuk bersaing dengan

brand-brand lain

3. Brand image dapat membantu memperbaharui penjualan suatu

brand
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4. Brand image dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek

kualitas dari strategi pemasaran

5. Brand image dapat dihasilkan dari faktor-faktor lain diluar usaha-

usaha strategi pemasaran.

Menurut Siswanto Sutojo (2004:3), citra merek yang baik dan kuat

mempunyai manfaat-manfaat sebagai berikut :

 Daya saing yang kuat dalam jangka menengah dan jangka panjang

 Memberi proteksi selama masa krisis

 Menjadi daya tarik eksekutif handal

 Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran

 Penghematan biaya operasional

2.4.5 Diferensiasi Brand Image

Citra dapat ditanamkan dan disebarluaskan lewat segala media komunikasi

yang dimiliki. Dalam buku Kotler (2004;338) media utama untuk

mengomunikasikan citra adalah :

1. Lambang (simbol)

Citra dapat diperkuat dengan menggunakan simbol-simbol yang

kuat. Perusahaan dapat memiliki simbol seperti Apple Computer.

Merek juga dapat dibangun sekitar orang0orang terkenal seperti

parfum Paris Hilton dan perusahaan juga mungkin memilih suatu

warna pengindentifikasian, misalnya Merah (Timnas Indonesia)

atau Hijau (Starbucks Coffee).
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2. Media

Citra yang dipilih harus ditampilkan dalam iklan yang

penyampaiannya dengan suatu cerita suasan hati, peenyataan

sesuatu yang jelas berbeda dengan yang lain. Pesan itu harus

tampak di laporan tahunan, brosur dan katalog, serta kartu nama.

3. Suasana

Ruang fisik yang ditempati organisasi merupakan penciptaan citra

yang kuat, misalnya, hotel-hotel Hyatt Regency mengembangkan

suatu citra tersendiri melalui lobby atriumnya dan harus tampak

ramah dalam memilih rancangan.

4. Peristiwa

Suatu perusahaan dapat membangun suatu identitas melalui jenis

kegiatan yang disponsorinya, misalnya, merek minuman terkemuka

yang tampil menonjol dengan mensposori acara-acara olahraga

kesehatan.

2.5 Perilaku Konsumen

2.5.1 Pengertian Perilaku Konsumen

Para pemasar membutuhkan informasi yang andal mengenai konsumennya

dan keterampilan khusus untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi.

Kebutuhan ini berkontribusi pada pengembangan perilaku konsumens ebagai

bidang studi dalam pemasaran. Secara sederhana, istila perilaku konsumen

mengacu pada perilaku yang ditunjukan oleh para individu dalam membeli dan

menggunakan barang dan jasa.

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam

mendapatkan mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk

proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini (Setiadi,2003;3)

dalam hal ini pemasar harus mampu memahami apa yang dipikirkan, dirasakan
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dan dilakukan oleh konsumen sehubungan dengan pemenuhan keinginan dan

kebutuhannya.

Menurut The American Marketing Association (Setiadi, 2003;3)

perilaku konsumen adalah

“Interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan

lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran

dalam hidup mereka.”

Dari definisi tersebut terdapat 3 (tiga) ide penting yaitu perilaku konsumen

adalah dinamis, melibatkan interaksi antara kognisi dan afeksi juga perilaku dan

kejadian di sekitar kita yang melibatkan pertukaran. Menurut Schiffman dan

Kanuk (2000) menyatakan bahwa :

“Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan oleh konsumen

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan

menghentikan konsumsi produk, jasa, dan gagasan.”

Menurut Kotler dan Amstrong (2008;158) perilaku konsumen adalah

“Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir,

perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk

konsumen pribadi.”

Sedangkan menurut Eugel El Al yang dikutip oleh Tjiptono (2008;19),

definisi perilaku konsumen adalah sebagai berikut :

“Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang
secara langsung terlihat dalam usaha memperoleh, menggunakan dan
menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan
keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan
tersebut.”
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Dari beberapa pengertian perilaku konsumen yang dipaparkan oleh para

ahli pemasaran, maka dapat disimpulkan, yaitu :

1. Perilaku konsumen menyoroti individu dan rumah tangga

2. Perilaku konsumen meyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian

serta tindakan dala memperoleh memakai, mengkonsumsi dan

menghabiskan produk.

3. Perilaku konsumen meliputi perilaku yang dpaat diamati seperti jumlah

yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, dan bagaimana barang yang

sudah dibeli dikonsumsi. Selain itu juga terdapat variabel-variabel yang

tidak dapat diamati seperti nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan

pribadi, presepsi, bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif, dan apa

yang dirasakan konsumen tentang kepemilikan dan penggunaan produk

yang bermacam-macam.

2.5.2 Model Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen sesuatu yang sangat komplek yang harus dipahami oleh

pemasar, kompleksitas permasalahan disebabkan banyaknya variabel yang saling

mempengaruhi dan kecenderungan untuk saling berinteraksi. Agar dapat

memahami perilaku konsumen yang baik diperlukan suatu kerangka model yang

merupakan penyederhanaan keadaan nyata serta secara jelas menerangkan arus

proses pengambilan keputusan.

Model tersebut menunjukan adanya interaksi antara pemasar dengan

konsumennya. Komponen pusat dari model ini adalah pembuatan keputusan

konsumen yang terdiri atas proses merasakan dan mengevaluasi informasi merek

produk, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek dapat memenuhi

kebutuhan konsumen, dan pada akhirnya memutuskan merek apa yang akan

dibeli.
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Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen

Sumber diolah: Sutisna (2003:6), “Perilaku Konsumen & Komunikasi

Pemasaran”.

Lebih lanjut menurut Sutisna (2003:6) mengatakan, terdapat tiga faktor  yang

mempengaruhi pilihan konsumen.

Faktor pertama adalah konsumen induvidual. Artinya, pilihan untuk membeli

suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri

konsumen. Kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi

demografis, gaya hidup dan karakteristik kepribadian individu akan

mempengaruhi pilihan individu itu terhadap berbagai alternatif merek yang

tersedia.

Faktor  yang kedua yaitu lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Pilihan-

pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang

mengitarinya. Ketika seorang konsumen melakukan pembelian suatu merek

produk, mungkin didasari oleh banyak pertimbangan. Mungkin saja seseorang

membeli suatu merek produk karena meniru teman sekelasnya, atau juga mungkin
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Pembuatan
keputusan
Konsumen

Penerapan dari perilaku
konsumen pada Strategi
Pemasaran

Pengaruh-
pengaruh

lingkungan

Lingkungan

Konsumen
individu

Individu

Tanggapan
Kosumen

Umpan balik bagi pemasaran

Umpan balik bagi konsumen (Evaluasi
pascapembelian)



28

dilakukan oleh seseorang akan turut mempengaruhi pada pilihan-pilihan merek

produk yang dibeli.

Faktor yang ketiga yaitu stimuli pemasaran atau juga disebut strategi

pemasaran. Strategi pemasaran yang banyak dibahas adalah satu-satunya variabel

dalam model ini yang dikendalikan oleh pemasar. Dalam hal ini, pemasar

berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli

pemasaran seperti iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih merek

produk yang ditawarkan.  Strategi pemasaran yang lazim dikembangkan oleh

pemasar yaitu yang berhubungan dengan produk apa yang akan ditawarkan,

penentuan harga jual produknya, strategi promosinya dan bagaimana melakukan

distribusi produk kepada konsumen. Selanjutnya, pemasar harus mengevaluasi

strategi pemasaran yang dilakukan  dengan melihat respons konsumen untuk

memperbaiki strategi pemasaran di masa depan.

2.5.3 Faktor- Faktor Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam

memilih produk yang akan dibeli atau dikonsumsinya. Menurut Kotler

(2012:173), perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya,

sosial, pribadi dan psikologis, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Budaya

Faktor budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih menampakan

identitas serta sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Faktor budaya

terdiri dari budaya itu sendiri dan sub-budaya :

a. Budaya

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling

mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi dan

perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lain.
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b. Sub-budaya

Masing-masing budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil

yang memberikan lebih banyak cirri-ciri sosialisasi bagi

anggotanya. Sub-budaya terdiri dari kebangsaan, kelompok, ras,

daerah demografis.

2. Sosial

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga serta peran dan status

sosial. Dibawah ini dijelaskan mengenai ketiga kelompok tersebut

yaitu mengenai kelompok acuan, keluarga, peran dan status.

a. Kelompok acuan

Seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau

perilaku seseorang.

b. Keluarga

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling

penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.

c. Peran dan status sosial

Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh

seseorang dan peran-peran tersebut menghasilkan status.

3. Pribadi

Salah satu yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah

karakteristik pribadi (faktor pribadi). Karakteristik pribadi tersebut

meliputi :

a. Usia dan tahap siklus hidup

Orang membeli barang atau jasa yang berbeda sepanjang hidupnya.

Konsumen juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga, orang dewasa
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mengalami perjalanan dan perubahan sepanjang hidupnya.

Pemasar memberikan perhatian yang besar pada perubahan siklus

hidup karena berpengaruh pada perilaku konsumsi.

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya, pilihan produk

juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang.

c. Gaya hidup

Orang-orang yang berada pada sub-budaya, kelas sosial dalam hal

pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda.

d. Kepribadian dan konsep diri

Masing-masing orang memiliki kepribadian yang berbeda yang

mempengaruhi perilaku pembelinya.

4. Psikologis

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model

rangsangan-rangsangan pemasaran. Empat proses psikologis yang

penting antara lain :

a. Motivasi

Kebutuhan muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan

pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok. Motif

adalah kebutuhan yang cukup mendorong untuk bertindak.

b. Persepsi

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga

pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan dan

keadaan individu yang bersangkutan.

c. Pembelajaran

Saat seseorang bertindak, mereka menambah pengetahuannya.

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul

dari pengalaman.
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d. Keyakinan dan sikap

Melalui tindakan dan belajar, dalam mendapatkan keyakinan dan

sikap Keduanya mempengaruhi perilaku pembelian mereka.

Dalam perilaku konsumen yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, pribadi

dan psikologis dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembelian suatu produk

khususnya dalam pengambilan keputusan, para pembeli dipengaruhi oleh empat

faktor tersebut meskipun pengaruhnya pada setiap konsumen berbeda-beda.

Untuk itu dalam melakukan promosi, perusahaan harus mempertimbangkan

keempat faktor tersebut. Strategi promosi yang dilakukan perusahaan akan

menjadi lebih efektif dan efisien dalam mempengaruhi konsumen dengan

mempertimbangkan perilaku konsumen yang menjadi sasaran produknya.

2.5.4 Jenis-Jenis Perilaku Keputusan Pembelian

Pengambilan keputusan oleh konsumen akan berbeda menurut jenis

keputusan pembelian. Kotler & Amstrong (2008;177), membedakan empat tipe

perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan

tingkat perbedaan diantara merek seperti tabel dibawah ini :

Keterlibatan Tinggi Keterlibatan Rendah

Banyak Perbedaan

antar merek

Perilaku pembelian

kompleks

Perilaku pembelian yang

mencari keragaman

Sedikit Perbedaan

antar merek

Perilaku pembelian

pengurangan disonansi

Perilaku pembelian

kebiasaan

Tabel 2.1 Empat Tipe Perilaku Pembelian

 Perilaku Pembelian Kompleks (Complex Buying Behavior)

Konsumen melakukan perilaku pembelian komplekx ketika mereka sangat

terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikasn antar

merek. Konsumen mungkin sangat terlibat ketika produk itu mahal,

beresiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan ekspresi diri.
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 Perilaku Pembelian Pengurangan Disonansi (Dissonance Reducing

Buying Behavior)

Perilaku pembelian pengurangan disonansi ketika sangat terlibat

pembelian yang mahal, jarang dilakukan atau beresiko, tetapi hanya

sedikit perbedaan antar merek. Konsumen tampaknya memiliki

keterlibatan rendah sengan sebagian besar produk murah yang sering

dibeli.

 Perilaku Pembelian Kebiasaan (Habitual Buying Behavior)

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam keadaan keterlibatan

konsumen yang rendah san sedikit perbedaan merek. Konsumen hanya

mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori produk ini, mereka hanya

pergi ke toko dan mengambil satu merek.

 Perilaku Pembelian Mencari Keragaman (Variety Seeking Buying

Behavior)

Konsumen melakukan perilaku pembelian mencari keragaman dalam

situasi yang mempunyai karakter keterlibatan rendah tetapi anggapan

perbedaan merek yang signifikan dalam kasus semacam itu, konsumen

sering melakukan banyak pertukaran merek

2.5.5 Proses Keputusan Pembelian

Ada beberapa proses keputusan pembelian menurut Kotler (2008;197)

adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2 Proses Keputusan Pembelian
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 Pengenalan Masalah

Proses pembelian dimulai saat konsumen mengenali sebuah maslaah atau

kebutuhan. Kebutuhan ini dapat dicetuskan oleh rangsangan Internal

ataupun Eksternal.

 Pencarian Informasi

Pada tahap selanjutnya, konsumen mulai mencari informasi secara aktif

mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Konsumen yang

tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yanglebih

banyak. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan kedalam empat

kelompok, yaitu: sumber pribadi,komersial, public, dan pengalaman.

 Evaluasi Alternatif

Pada tahap ini, konsuemn membentuk penilaian atau produk secara sadar

dan rasional. Terdapat beberapa evaluasi keputusan, dan model-model

yang terbaru memandang evaluasi konsumen sebagai prosesn yang

berorientasi kognitif.

 Keputusan Pembelian

Dalam tahap evaluasi, konsumen akan membentuk preferensi atas merek-

merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat

membeli produk yang palin disukai.

 Perilaku Pasca Pembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan memberikan penilaian

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan setelah

menggunakan produk. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli,

melainkanberlanjut hingga periode pasca pembelian,pemasar harus

memantau kepuasa  pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan

pemakaian produk pasca pembelian.
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2.5.5.1 Keputusan Pembelian

Pengertian keputusan pembelian menurut para ahli, yaitu : menurut Kotler

(2012;170) Keputusan pembelian adalah

“Tahap awal dalam proses pengembalian keputusan pembelian

dimana konsumen benar-benar memilih suatu produk untuk

dibeli”

sedangkan menurut Alma (2004:105) adalah

“Bila konsumen mengambil keputusan, maka ia akan mempunyai
serangkaian keputusan menyangkut produk, merek, kualitas, model, waktu,
harga, cara pembayaran, dan sebaginya. Kadang-kadang dalam
pengambilan keputusan ini ada saja pihak lain yang memberi pengaruh
terakhir, yang harus dipertimbangkan kembali, sehingga dapat merubah
seketika keputusan semula.”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan suatu

keputusan orang akan melalui suatu proses tertentu, demikian pula ada hal

keputusan memilih produk atau merek mereka menanggung resiko apabila

membeli produk tersebut, sehingga mereka akan penuh dengan pertimbangan.

Seorang pemasar perlu mengetahui siapa yang berperan dalam kegiatan

pembelian, karena semua itu mengandung implikasi yang akan digunakan untuk

merancang produk yang akan diproduksi, penentu pesanan dan penentu

penganggaran biaya produksi. Bebrapa peranan dalam keputusan pembelian

menurut Kotler (2007;225)

1. Initiator

individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu yang

mempunyai kebutuhanatau keinginan tetapi tidak empunyai wewenang

untuk melakukan sendiri.

2. Influencer

Individu yang mempunyai pengaruh keputusan untuk membeli baik secara

sengaja atu tidak sengaja.
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3. Decider

Individu yang memutuskan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli,

bagaimana membelinya, kapan dan dimana membelinya.

4. Buyer

Individu yang melalukan transaksi pembelian atau jasa yang dibeli.

5. User

Individu yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli.

2.5.5.2 Lima Keputusan yang Dilakukan Oleh Pembeli

1. Pilihan Produk

Konsumen dpaat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk

atau menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini

perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang

berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka

pertimbangkan.

2. Pilihan Merek

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan

dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal

ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah

merek.

3. Pilihan Penyalur

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan

dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan

penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah,

persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan tempat

dan lain sebagainya.
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4. Waktu Pembeli

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-

beda, misalnya : ada yang membeli seyia hari, satu minggu sekali, dua

minggu sekali, riga minggu sekali atau sebulan sekali.

5. Jumlah Pembelian

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk

yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin

lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya

produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli.

Dalam prateknya, hanya sedikit pesan yang mampu membawa konsumen

melakukan semua tahap, tetapi teori keputusan pembelian dalam model AIDA

mengusulkan mutu yang diharapkan dari pertama kalinya konsumen melihat

sampai terjadinya keputusan pembelian.

Teori keputusan pembelian (Tjetjep Djatnika;2007) yang dikutip dari

(E.K. Strong;1952) dalam model AIDA dijelaskan dalam empat dimensi sebagai

berikut :

 Tahap menaruh perhatian (attention)

 Tahap ketertarikan (interest)

 Tahap berhasrat/berniat (desire)

 Tahap memutuskan untuk aksi beli (action)

Teori AIDA yang mendalilkan bahwa pengambilan keputusan pembelian

adalah suatu proses psikologis yang dilalui oleh konsumen atau pembeli,

prosesnya yang diawali dengan tahap menaruh perhatian (attention) terhadap

barang atau jasa yang kemudian jika berkesan dia akan melangkah ke tahap

ketertarikan (interest) untuk mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan

produk atau jasa tersebut yang jika intensitas ketertarikannya kuat berlanjut ke

tahap berhasrat/bermiat (desire) karena barang atau jasa yang ditawarkan
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sesuai dengan kebutuhannya. Jika hasrat dan minatnya begitu kuat baik karena

dorongan dari dalam atau rangsangan persuasif dari luar maka konsumen atau

pembeli tersebut akan mengambil keputusan membeli (action to buy) barang

atau jasa yang ditawarkan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Hasil Riset Peneliti Terdahulu

Peneliti &
Sumber Jurnal

Judul Penelitian Persamaan &
Perbedaan dengan
Penelitian Penulis

Temuan Hasil

Afra Wibawa
Makna Hayat
(2013)

Pengaruh Lokasi
dan Citra Merek
Terhadap
Keputusan
Pembelian Pada
Distro OUVAL
RESEARCH di
BuahBatu Bandung

 Perbedaan
X1 : Lokasi

 Persamaan
X2 : Citra Merek
Y   : Keputusan
Pembelian

Hasil menunjukan
citra merek
memberikan
pengaruh yang
lebih besar dalam
mempengaruhi
keputusan
pembelian
konsumen pada
Distro Ouval
Research Buah
Batu Bandung
dibandingkan lokasi
.

Iqbal Angio
(2013)

Pengaruh Brand
Image terhadap
Keputusan
Pembelian Motor
Yamaha Mio Soul
di Kota Gorontalo

 Persamaan
X1 : Brand Image
Y : Keputusan
Pembelian

Hasil menunjukan
bahwa antara
Corporate Image,
User Image, dan
Product Image
secara parsial dan
simultan
berpengaruh positif
terhadap Keputusan
Pembelian Motor
Yamaha Mio Soul
Di kota Gorontalo
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Telly Lyonita,
Dyah Budiastuti,
Ir., MM
(2013)

Analisis Pengaruh
Brand Image dan
Kualitas Produk
Terhadap
Keputusan
Pembelian yang
Berdampak pada
Loyalitas
Konsumen Pada
PT. Telkom Jakarta
Selatan (Produk
Speedy)

 Perbedaan
X2 : Kualitas jasa

Z : Loyatitas
Konsumen

 Persamaan
X1 : Brand Image
Y : Keputusan
Pembelian

Hasil menunjukan
bahwa variabel
Barnd Image ,
Kualitas jasa,
Loyalitas
Konsumen melalui
Keputusan
Pembelian memiliki
hubungan yang
nyata dan hubungan
keduanya bersifat
kuat dan searah.

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Merek merupakan salah satu atribut penting bagi perusahaan. Memberi

merek yang tepat terhadap suatu produk, berarti memberi nilai tambah bagi

produk tersebut. Konsumen modern bukan saja menganggap merek hanya sebagai

sebuah nama produk, tetapi terkadang menjadi identitas yang

akanmembedakannya dengan produk lain yang dirancang untuk memenuhi

kebutuhan yang sama, dan hal ini akan mempermudah konsumen dalam

melakukan keputusan pembelian (Kothler & Keller, 2007 : 332). Perusahaan

harus memiliki merek yang baik agar mudah dikenali konsumen. Hal ini sangat

penting karena merek juga mampu menciptakan komunikasi dan dapat

berinteraksi dengan konsumen. Semakin kuat suatu merek maka semakin kuat

pula interaksi yang terjalin dengan konsumen dan akan semakin banyak asosiasi

merek yang terbentuk.

Interaksi yang terjadi akan bersifat positif jika terdapat kecocokan atribut-

atribut kepribadian merek dengan konsumen, dan akan menimbulkan ikatan yang

kuat antara suatu merek dengan kepribadian seorang konsumen

(Ferrinadewi,2008:155). Kemampuan suatu merek membangun komunikasi

dengan pelangganakan memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan  Brand

Image (Durianto,dkk, 2001: 2). Citra merek (Brand Image) yang terbentuk
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dengan baik akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan, yaitu semakin

meyakinkan konsumen untuk memperoleh kualitas yang konsisten ketika membeli

suatu produk dan akan meningkatkan motivasi konsumen untuk melakukan

pembelian (Rangkuti, 2004:5).

Brand Image merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen

sebelum melakukan pembelian. Image yang ada dibenak konsumen sangat

bervariasi, tergantung persepsi masing-masing individu. Produk dengan Brand

Image yang positif dan diyakini konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginannya dengan sendirinya akan menumbuhkan keputusan pembelian dan

sebaliknya produk yang brand imagenya negatif dalam pandangan konsumen akan

menyebabkan tingkat pembelian yang rendah. Berdasarkan pemikiran di atas,

maka kerangka konseptual dan hipotesis yang dapat dibuat secara skematis

sebagai berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

H0. : Brand Image tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian

Ha. : Brand Image berpengaruh terhadap keputusan pembelian

BRAND IMAGE
 Atribut
 Manfaat
 Nilai
 Budaya
 Kepribadian
 Pemakai

KEPUTUSAN
PEMBELIAN :

 Attention
 Interest
 Desire
 Action
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2.7.1 Hubungan Brand Image Terhadap Keputusan pembelian

Wicaksono (2007), mengemukakan pentingnya pengembangan citra

merek dalam keputusan pembelian. Brand image yang dikelola dengan baik akan

menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi:

a. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen

dalam mengambil keputusan pembelian.

b. Memperkaya orientasi konsumsi tehadap hal-hal yang bersifat simbolis

lebih dari fungsi-fungsi produk.

c. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

d. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing.

Menciptakan kesan menjadi salah satu karateristik dasar dalam orientasi

pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan merek

yang kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk

menciptakan image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan

menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk (Aaker

dalam Vranesevic, 2003).


