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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Pemasaran  

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi – 

fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk  

mewujudkan tujuan yang diinginkan.  

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2011:2), “Manajemen adalah 

ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.
1
 

Salah satu aspek kunci dalam manajemen adalah bagaimana manajer dapat 

mengenali peran dan pentingnya para pihak yang akan menunjang pencapaian 

tujuan perusahaan. Para manajer harus mengakui bahwa mereka tidak akan dapat 

mencapai tujuan perusahaan seorang diri, melainkan melalui kerjasama dengan 

orang lain. Mary Parker Follet (2009:3) menegaskan bahwa pada dasarnya 

manajemen adalah, “the art of getting things done through people” (seni 

menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain).
2
 

Dari pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

ilmu dan seni yang mengatur aktivitas manajerial untuk mencapai sasaran yang 

                                                           
1 Hasibuan, Halayu S.P., Haji. (2011): Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah H. Malayu S.P. Hasibuan: editor Estu 

Rahayu. Ed. Revisi, Cet.9 Jakarta: Bumi Aksara. 

2 http://geadisty.blogspot.com/2011/11/manajemen-dan-organisasi.html 
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telah ditentukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara 

efektif dan efisien. 

 

2.1.2 Pengertian Pemasaran 

American Marketing Association (AMA) (2009:5) menawarkan definisi 

formal berikut:” Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 

untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan 

dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya” . 

Kita dapat membedakan definisi sosial dan manajerial tentang pemasaran. 

Berdasarkan definisi sosial, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di 

dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas menukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut definisi manajerial, pemasaran 

sering digambarkan sebagai “seni menjual produk”.
3
 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran menurut Alma (2009:130) adalah: “ Proses untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh individu atau oleh perusahaan”. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5). Manajemen pemasaran terjadi 

ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang 

                                                           
3http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3074/Bab%202.pdf?sequence=6 
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cara - cara untuk mencapai respon yang diinginkan pihak lain. Karenanya kita 

memandang manajemen pemasaran (Marketing Management), sebagai seni dan 

ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. 

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen 

Pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu 

perusahaan atau organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai, yang dapat 

mendukung terciptanya tujuan perusahaan dan menjalin hubungan yang baik 

dengan pasar sasaran tersebut. 

 

2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran  

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap 

perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan 

mengkombinasikan elemen–elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran 

pemasaran (marketing mix) terdapat variabel–variabel yang saling mendukung 

satu dengan yang lainnya yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk 

memperoleh tanggapan–tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. 

Dengan perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan 

produknya. 
4
 

                                                           
4 Solihin, Ismail, (2009): Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga. 
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Menurut Kotler dan Keller (2009:18) : “Bauran Pemasaran (Marketing 

Mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus 

menerus mencapai tujuan pemasarannya dipasar sasaran”. 

Kotler dan Amstrong (2009:52) menjelaskan ada empat komponen  yang 

tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran (marketing mix) yang terkenal dengan 

sebutan 4P diantaranya sebagai berikut : 

1. Produk (Product) 

Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan jasa perusahaan 

kepada pasar, yang mencakup antara lain : kualitas, rancangan, bentuk, 

merek dan kemasan  produk. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah harga yang harus dibayar untuk produk atau  

jasa tertentu. 

3. Distribution (Place) 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar 

dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (Promotion) 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 

membelinya. 
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2.2.2 Pengertian Promosi  

Menurut Basu Swastha (2009:237), “ Pengertian promosi dipandang 

sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran”. Bahwa promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran yang 

dilakukan perusahaan untuk menawarkan produk, jasa, ide, atau image kepada 

konsumennya dengan menginformasikan, mempengaruhi, membujuk dan 

mengingatkan bahwa produk tersebut mempunyai kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen. 

 

2.2.3   Pengertian Bauran Promosi 

Bauran promosi adalah seperangkat alat yang digunakan oleh perusahaan 

untuk mengkomunikasikan produknya kepada konsumen. Menurut Stanton yang 

diterjemahkan oleh Basu Swastha (2009:238), pengertian bauran promosi 

didefinisikan sebagai kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, 

penjualan pribadi (personal selling), dan alat promosi lain, yang semuanya 

direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Dalam hal 

mengungkapkan kebijaksanaan promosi perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan 

promosi yang perlu dipertimbangkan agar diperoleh suatu kebijaksanaan yang 

objektif.  

Menurut Wijayanto (2012:297), mengatakan bahwa “ Bauran promosi 

(promotional mix) adalah kombinasi cara dalam mempromosikan produk, yaitu 

antara lain meliputi iklan (advertising), penjualan personal, (personal selling), 
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promosi penjualan, (sales promotion), publikasi (publicity) dan public relation 

(PR). Menentukan bauran promosi memerlukan pertimbangan seperti anggaran, 

karakteristik target pasar, dan siklus hidup produk (product life cycle) “.
5
 

 

2.3  Brand Image 

2.3.1 Pengertian Brand (Merek) 

Merek adalah salah satu atribut penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas karena dengan pemberian 

merek pada suatu produk berarti memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. 

Dengan pemberian merek maka akan memudahkan bagi konsumen untuk 

membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek 

memegang peranan penting dalam penjualan suatu produk karena jika merek yang 

diposisikan di pasar memiliki citra yang baik, maka hal itu akan menjadi salah 

satu pendorong untuk menumbuhkan minat beli konsumen. 

Selain itu juga merek memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan 

posisi pasar yang spesifik bagi suatu produk, misalnya dengan melepaskan suatu 

produk, pada posisi yang berkualitas tinggi dan posisi ini dapat diperkuat oleh 

harga, saluran distribusi, dan promosi.
6
 

Menurut Kotler (2010:258), “ Definisi Merek adalah suatu nama, istilah, 

tanda, lambang, rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok 

penjual untuk mendiferensiasikan barang atau jasa dari pesaing.” 

                                                           
5 http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2219 
 
6http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3030/Bab%202.pdf?sequence=7 
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Istilah merek berasal dari kata brand yang berarti “to brand” yaitu 

aktivitas yang sering dilakukan para peternak sapi di Amerika dengan memberi 

tanda pada ternak mereka untuk memudahkan identifikasi kepemilikan sebelum 

dijual ke pasar. Dalam perkembangannya, merek memiliki banyak definisi.  

Hal ini tidak lepas dari beragamnya perspektif pemerhati dan ahli 

pemasaran. seperti yang dikutip Sadat (2009:18) mendefinisikan merek sebagai 

“Sekumpulan citra dan pengalaman kompleks dalam benak pelanggan, yang 

mengkomunikasikan harapan mengenai manfaat yang akan diperoleh dari suatu 

produk yang diproduksi oleh perusahaan tertentu”.  

Menurut Kartajaya dalam Handayani (2010:62), “Merek adalah aset 

yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan 

menghargai kualitas”. Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa merek dapat dimulai dengan memilih nama, logo, simbol yang bertujuan 

untuk membedakan sebuah produk dengan produk pesaing melalui keunikan serta 

sesuatu yang dapat menambah nilai pelanggan. 

 

2.3.2 Manfaat Brand  

Menurut Kotler dan Keller (2009:259), merek memiliki manfaat bagi 

perusahaan yaitu sebagai berikut : 

1.  Menyederhanakan 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 
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bagian properti hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi 

konsumen, dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan 

pendapatan masa depan yang langgeng. 

 

2.3.3  Karakteristik Brand 

Setiap perusahaan dalam menciptakan suatu merek (Brand) sudah pasti 

akan mengutamakan keunggulan produk mereka sendiri dengan tujuan untuk 

menonjolkan produk mereka di bandingkan dengan perusahaan–perusahaan 

pesaing. Dengan berhasilnya suatu perusahaan memperkenalkan produk, akan 

memudahkan bagi para konsumen untuk memilih dan menggunakan produk mana 

yang akan di pilih lalu di gunakan. 

 Dan dengan demikian, Freddy Rangkuty menjelaskan dalam bukunya 

“The Power of Brands” beberapa karakteristik merek adalah sebagai berikut:  

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

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

3. Nama yang singkat sangat mudah membantu. 

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

5. Nama merek harus mudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa asing. 

6. Nama merek harus bisa memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat  

 perlindungan hukum. 
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Menurut Kotler (2009;269) terdapat enam pemilihan kriteria merek, 

diantaranya adalah:  

1. Dapat di Ingat  

Merek harus dapat diingat dan dikenali dengan mudah oleh konsumen. 

Berarti Merek harus kredibel dan mencirikan karakter yang sesuai, serta 

menyiratkan sesuatu tentang bahan atau tipe orang yang mungkin 

menggunakan merek.  

2. Dapat di Sukai  

Seberapa menarik estetika dari merek dan dapat disukai secara visual, 

verbal, dan lainnya.  

3. Dapat di Pindahkan  

Merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam 

kategori yang sama atau berbeda dengan melintasi batas geografis dan 

segmen pasar.  

4. Dapat di Sesuaikan 

Merek harus dengan mudah dapat disesuaikan atau diperbarui sesuai 

dengan kebutuhan pasar.  

5. Dapat di Lindungi  

Merek harus dapat dipatenkan atau dapat dilegalkan secara hukum, 

sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing.  

Suatu brand atau merek yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria diatas 

meskipun pada kenyataannya tidak semua merek dapat memenuhi kriteria-kriteria 

tersebut. Tetapi perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kriteria-kriteria 
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tersebut agar perusahaan dapat memenuhi tujuan dari pemberian merek terhadap 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

 

2.3.2  Pengertian Brand Image (Citra Merek) 

Dalam sebuah Citra Merek terkandung beberapa hal yang menjelaskan 

tentang merek sebagai produk, merek sebagai organisasi dan merek sebagai 

simbol. Citra Merek bisa juga tercipta dari faktor-faktor lainnya. Citra Merek 

tercipta bisa dengan waktu yang sangat lama bisa juga dengan waktu yang 

singkat. Hal ini tergantung dengan perusahaan itu sendiri bagaimana cara 

membangun Brand Image dan memeliharanya. 
7
 

Sedangkan “Citra atau Image adalah persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan atau produknya”. Citra menurut Kotler dan Keller (2009:406)  

adalah “ Sejumlah keyakinan, ide, dan kesan yang  dip egang oleh seseorang 

tentang sebuah objek “. 

Citra dari sebuah perusahaan berawal dari perasaan pelanggan dan para 

pelaku bisnis tentang organisasi yang bersangkutan sebagai produsen produk 

tersebut sekaligus sebagai hasil evaluasi individual tentang hal tersebut 

(Surachman, 2008:275).  

Xian, dkk (2011:1876) menyatakan bahwa “The user image refers to 

whether the brand personality is congruent with the consumers.” (Citra pemakai 

mengacu pada apakah kepribadian merek sesuai dengan konsumen).  

                                                           
7 https://www.google.co.id/urlFPENGARUH-CITRA-KUALITAS-JASA-DAN-PROMOSI-TERHADAP-KEPUTUSAN-

KONSUMEN-Studi-Pada-PrimagamaSookoMojokerto 
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Merek terdiri dari beberapa bagian sebagaimana yang diungkapkan Kotler 

& Keller (2009:76),  yaitu :  

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

diucapkan. 

b. Tanda merek (brand merk) adalah sebagian dari merek yang dapat 

dikenal, tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, 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 dilindungi undang - 

undang untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual karya tulis, 

karya musik, atau karya seni. 

Sedangkan Brand image (citra merek) merupakan gambaran atau kesan 

yang ditimbulkan oleh suatu merek dalam benak pelanggan. Penempatan citra 

merek dibenak konsumen harus dilakukan secara terus-menerus agar citra merek 

yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika sebuah merek 

memiliki citra yang kuat dan positif di benak konsumen maka merek tersebut akan 

selalu diingat dan kemungkinan konsumen untuk membeli merek yang 

bersangkutan sangat besar.  

Menurut Kotler dan Keller, 2009:403 : “Citra merek adalah persepsi dan 

keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti  yang dicerminkan asosiasi yang 

tertanam dalam ingatan konsumen. 
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Menurut Shimp dalam Radji (2009)
8
 Citra Merek diukur dari :  

1. Atribut 

Atribut adalah ciri-ciri atau berbagai aspek dari merek yang 

diiklankan. Atribut juga dibagi menjadi dua bagian yaitu hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan produk (contoh : harga, kemasan, pemakai, 

dan citra penggunaan), dan hal-hal yang berhubungan dengan poduk 

(contoh : warna, ukuran, desain). 

2. Manfaat  

Manfaat dibagi menjadi 3 bagian yaitu fungsional, simbolis, dan 

pengalaman.  

3. Evaluasi Keseluruhan 

Evaluasi keseluruhan yaitu nilai atau kepentingan subjektif dimana 

pelanggan menambahkannya pada hasil konsumsi.   

Menurut Biel (1992) dalam jurnal Xian, dkk (2011:1876) brand image 

memiliki tiga komponen yaitu corporate image (citra perusahaan), user image 

(citra pemakai), dan product image (citra produk).  

Sukses tidaknya strategi bauran pemasaran tergantung dari konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada umunya proses 

keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk terjadi apabila timbul dari 

keinginan pada dirinya. Hal ini dapat mengalami perubahan dengan 

mempertimbangkan dalam menggunakan salah satu unsur yang terdapat dalam 

                                                           
8
 Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol.2, No.1 2014  
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bauran pemasaran yaitu produk. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam 

produk, salah satunya adalah brand image. (Enden Novita Dewi, 2013:40) 

Sebuah brand membutuhkan image untuk mengkomunikasikan kepada 

khalayak dalam hal ini pasar sasarannya tentang nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Bagi perusahaan citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri 

perusahaan. Persepsi ini didasarkan pada apa yang masyarakat ketahui atau kira 

tentang perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itulah perusahaan yang 

memiliki bidang usaha yang sama belum tentu memiliki citra yang sama pula 

dihadapan orang atau konsumen. Citra merek menjadi salah satu pegangan bagi 

konsumen dalam mengambil keputusan penting. Alfian, ( 2012:25) 

Dikutip oleh Ujang Sumarwan, dkk (2011 : 241) menyampaikan satu 

model yang membuka wawasan. Ia menyatakan bahwa identitas sebagaian besar 

merek bisa disajikan dalam enam dimensi. Setiap  dimensi harus dikelola untuk 

mempengaruhi brand image (citra merek) pada pelanggan. Ke enam dimensi 

tersebut adalah : 

1.  Fisik 

Yaitu penampilan merek dalam hal nama, warna-warna logo dan 

kemasan yang dipilih. 

2. Rafleksi 

Yaitu citra konsumen sasaran seperti tercermin dalam komunikasi 

merek, misalnya coca-cola mereflasika kaum muda untuk iklannya 

walaupun pasar sebenarnya jauh lebih besar. 
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3. Keterkaitan 

Hal ini merujuk pada bagian merek mencari hubungan dan konsumen. 

Merek berpengalaman seperti virgin memosisikan dirinya sebagai 

sahabat konsumen. Merek aspirasional seperti Louis Vuitton 

mengundang konsumen untuk bergabung klub eksklusif. 

4. Kepribadian 

Yang dimaksud adalah merek, misalnya kepribadian IBM adalah 

professional yang serius sementara Apple adalah muda dan kreatif.  

5. Budaya 

Yaitu latar belakang dan nilai-nilai merek. Contohnya Mercedes 

menggambarkan nilai-nilai Jerman dan Nike menonjolkan sifat-sifat 

individualisme.  

6. Citra Diri 

Yaitu bagaimana pelanggan melihat dirinya sendiri dalam 

hubungannya dengan merek. Contohnya, seseorang yang membel dari 

BodyShop akan melihat dirinya memiliki perhatian pada lingkungan 

dengan memilih merek ini. Citra diri adalah gaya merek yang berubah 

sedikit demi sedikit. 
9
 

Maka jelas jika, “brand image” atau citra merek adalah bagaimana suatu 

merek mempengaruhi persepsi, pandangan masyarakat atau konsumen terhadap 

perusahaan atau produknya. “Proses dimana seseorang memilih, 

                                                           
9
 Jurnal Manajemen Vol.10 No.3 April 2013 
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mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu     

gambaran yang berarti.” (Kotler dan Keller 2009:260)  

 

2.3.2  Laporan Jurnal 

No. Nama Peneliti Judul Jurnal Hasil Penelitian 

1. Uus Md Fadli  Pengaruh Brand Image 

Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada Farina Beauty Clinic 

Jalan Kertabumi No. 23 

Karawang 

Brand Image berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 

pelanggan yang 

mempunyai citra baik 

dalam benak pelanggan  

2. Danny 

Alexander 

Bastian 

Analisa Pengaruh Citra Merek 

(Brand Image) dan 

Kepercayaan Merek (Brand 

Trust) Terhadap  Loyalitas 

Merek (Brand Loyalty) ADES 

PT. Ades Alfindo Putra Setia  

Variable brand image 

membangun kepercayaan 

konsumen melalui 

pemenuhan kebutuhan 

keinginan konsumen yang 

menunjukan bahwa sejauh 

mana citra merek 

perusahaan mampu 

menciptakan kepercayaan 

merek terhadap 

pelanggan, karena ketika 

konsumen sudah 

terpuaskan kebutuhan dan 

harapannya, maka 

kebanyakan konsumen 

tersebut akan percaya 

terhadap produk 

perusahaan.  

Tabel 2.1  Laporan Jurnal 

Sumber: Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol.2, No.1 2014 

 

 

 


