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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran sering dipandang sebagai suatu tugas untuk menciptakan, 

mempromosikan dan menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Pemasar 

diharapkan memiliki keahlian dalam merangsang permintaan akan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan pemasaran bukan hanya untuk mengetahui 

dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok 

dengan pelanggan dan selanjutnya menjual dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran 

hendak menghasilkan seorang pelanggan yang siap membeli. Pemasaran berarti 

bekerja dengan para pemasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan 

tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jika satu pihak lebih aktif 

mencari sebuah pertukaran dibanding pihak lain, ia disebut pemasar dan pihak 

kedua disebut prospek. 

 Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2011:5) adalah sebagai 

berikut: 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.” 

 Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Achmad (2010:2), 

memberikan pengertian pemasaran sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis 

yang dirancang untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai sasaran serta tujuan 

organisasi.” 

 Sedangkan definisi pemasaran menurut Tjiptono (2008:5) adalah sebagai 

berikut: 
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“Pemasaran adalah fungsi yang memiliki kontak paling besar 

dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki 

kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal.” 

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan bisnis yang dirancang untuk mendistribusikan barang 

yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan individu atau kelompok dan 

memiliki kontak paling besar terhadap lingkungan eksternal perusahaan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai. Atau dengan perkataan lain pemasaran adalah proses pemberian 

kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dua sasaran pemasaran 

yang utama adalah menarik konsumen dan menjanjikan nilai yang unggul dan 

mempertahankan konsumen saat ini dengan memberikan kepuasan. Strategi 

pemasaran yang tepat memberikan kekuatan pada perusahaan untuk bersaing 

dengan perusahaan lainnya sehingga memberikan keuntungan pada perusahaan 

tersebut. 

 

2.1.2  Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Aktivitas pemasaran dalam perusahaan tentunya dipengaruhi oleh 

manajemen pemasarannya. Oleh karena itu, maka manajemen pemasaran 

merupakan hal yang penting yang memiliki peranan yang kuat dalam mencapai 

tujuan. Sedangkan tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri adalah melakukan 

perencanaan mengenai bagaimana mencari peluang pasar untuk melakukan 

pertukaran barang dan jasa dengan konsumen. Setelah itu, manajemen pemasaran 

mengimplementasikan rencana tersebut dengan cara melaksanakan strategi-

strategi pemasaran untuk menciptakan dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan konsumen demi tercapainya tujuan perusahaan. 

 Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai manajemen pemasaran, 

berikut ini pendapat beberapa ahli mengenai manajemen pemasaran: 

 Menurut Kotler dan Keller (2011:5) definisi manajemen pemasaran 

diuraikan sebagai berikut: 
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“Manajemen pemasaran dalah sebagai seni dan ilmu untuk memilih 

pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” 

Definisi lain mengenai manajemen pemasaran menurut Achmad 

(2010:15) adalah sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi 

gagasan, barang dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang 

memuaskan individu dan memenuhi tujuan organisasi”. 

 Sedangkan menurut Shultz yang dikutip Alma (2013:130) adalah: 

“Manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan dan 

pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun 

bagian dari perusahaan.” 

 Jadi manajemen pemasaran adalah suatu proses merencanakan dan 

melaksanakan konsep tentang produk, harga, promosi, distribusi dari barang dan 

jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan memenuhi tujuan 

organisasi serta merupakan suatu seni dan ilmu dalam menentukan target pasar 

dan membangun hubungan yang menguntungkan. 

 

2.1.3  Pengertian Bauran Pemasaran 

 Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi yang disebut bauran 

pemasaran. Bauran pemasaran mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkannya 

dan bagi keberhasilan suatu pemasaran baik pemasaran produk maupun 

pemasaran jasa. Tujuan utama pada umumnya untuk meningkatkan penjualan 

yang dapat menghasilkan laba dengan cara memenuhi dan memuaskan pelanggan. 

Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan untuk dapat memuaskan pelanggan. 

 Definisi bauran pemasaran menurut Alma (2013:205) sebagai berikut: 
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“Bauran Pemasaran merupakan strategi mencampur kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil paling memuaskan.” 

Adapun definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 

(2009:62) sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktik 

terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon 

yang diinginkan di pasar sasaran.” 

 Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa bauran pemasaran adalah 

rangkaian alat-alat yang dapat dikendalikan, berfungsi sebagai strategi pemasaran 

yang dibaurkan oleh perusahaan untuk membuat respon yang diinginkan dari 

pasar. 

Menurut Kotler dan Armstong (2009:62-63), bauran pemasaran terdiri 

dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokan menjadi empat 

kelompok variabel yang disebut “4P” dalam kegiatan bauran pemasaran sebagai 

berikut: 

1. Produk 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

pasar sasaran. 

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk. 

3. Tempat 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran. 

4. Promosi 

Promosi adalah aktifitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan untuk membelinya. 
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2.1.3.1 Produk 

 Produk merupakan sekelompok sifat-sifat yang berwujud dan tidak 

berwujud di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, 

prestise pengecer dan pelayanan yang diberikan produsen dan pengecer yang 

dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap 

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan konsumen, karena produk merupakan 

elemen kunci dari penawaran di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

 Menurut Kotler dan Keller (2011:4) produk ialah: 

“Segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar, untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen, termasuk 

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

organisasi, informasi dan ide.” 

 Menurut Alma (2013:139) mengatakan bahwa: 

“Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik 

pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan 

pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan keinginannya.” 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

adalah sekumpulan atribut 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. 

 

2.1.3.1.1Klasifikasi Produk 

 Produk adalah bagian dari bauran pemasaran yang memiliki peran penting 

dalam penjualan. Pada umumnya laba yang diperoleh perusahaan yaitu 

merupakan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Produk merupakan sesuatu yang 

dapat dijual perusahaan ke pasar dengan tujuan mendapatkan laba dari penjualan 

tersebut. 
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 Produk yang tersedia di pasar sangat beranekaragam yang tidak terhitung 

jumlahnya. Setiap produk memiliki ciri masing-masing dan hal itulah yang 

menjadikan suatu produk terlihat unik dan berbeda dari yang lain. 

 Menurut Kotler dan Keller (2011:6) produk dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kelompok menurut daya tahan dan wujudnya yaitu: 

1. Barang yang tidak tahan lama 

Barang yang tidak tahan lama adalah barang-barang berwujud yang biasanya 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 

2. Barang tanah lama 

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dapat digunakan 

untuk waktu yang lama. 

3. Jasa 

Jasa adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi 

dan dapat musnah. 

 Sedangkan klasifikasi produk menurut kebiasaan berbelanja konsumen 

dibedakan menjadi: 

1. Barang Konsumen 

Yaitu barang-barang yang dibeli konsumen akhir untuk dikonsumsi pribadi 

berdasarkan kebiasaan belanja. Barang-barang ini dapat dikelompokkan 

menjadi empat golongan: 

a. Barang sehari-hari 

Barang convenience dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu: 

1) Staples goods/barang kebutuhan pokok yang dibeli konsumen secara 

teratur. 

2) Impulse goods, yaitu barang yang dibeli berdasarkan keinginan 

seketika, tanpa perencanaan atau usaha pencarian. 

3) Emergency goods/barang darurat, yaitu barang-barang yang dibeli saat 

kebutuhan mendesak. 

b. Barang belanja 

Barang belanja dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: 

1) Barang belanja homogen. 
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2) Heterogeneous Shopping Goods 

2. Barang Industri 

Organisasi membeli barang dan jasa, barang industri dapat diklasifikasikan 

berdasarkan biaya relatif dan bagaimana memasuki proses produksi. Barang-

barang ini dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu: 

a. Bahan baku dan suku cadangan 

b. Barang Modal 

c. Layanan Bisnis dan Pasokan 

 

2.1.3.1.2 Hierarki Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2007: 15), enam tingkat hierarki produk 

yaitu:  

1. Keluarga Kebutuhan (Need family) 

Adalah kebutuhan inti yang mendasari keberadaan suatu kelompok produk.  

2. Keluarga Produk (Product family) 

Semua kelas produk yang dapat memenuhi kebutuhan inti dengan lumayan 

efektif.  

3. Kelas Produk (Product class)  

Adalah sekelompok produk dalam keluarga produk yang diakui mempunyai 

ikatan fungsional tertentu.  

4. Lini Produk (Product line)  

Adalah sekelompok produk dalam kelas produk yang saling terkait erat karena 

produk tersebut melakukan fungsi yang sama, dijual kepada kelompok 

pelanggan yang sama, dan dipasarkan melalui saluran yang sama, atau masuk 

kedalam rentang harga tertentu. 

5. Jenis Produk (Product type)  

Yaitu sekelompok barang dalam lini produk yang sama-sama memiliki salah 

satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk tersebut.  

6. Barang (Item)  

Unit tersendiri dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan 

berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau suatu ciri lain. 
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2.1.3.1.3 Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:283) kualitas produk adalah:  

Kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsiya, hal 

ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut 

produk lainnya   

Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen 

adalah kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Menurut American Society for 

Quality Contro (Kotler, Marketing Management, 11th Edition. Prentice Hall Int’l, 

New Jersey, 2003, p.84), kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk 

atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Untuk menentukan kualitas produk, 

menurut Kotler dan Keller (2009:) kualitas produk dapat dimasukkan ke dalam 3 

indikator, yaitu :  

1. Ketahanan (Durability) dan kewujudan (Tangibility)  

Pemasar menggolongkan produk menjadi tiga kelompok menurut ketahanan 

dan kewujudannya: 

a. Barang-barang yang tidak tahan lama (nondurables goods) adalah barang-

barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan, seperti sabun dan shampoo. Karena barang-barang tersebut 

sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuat barang-barang tersebut 

tersedia di banyak lokasi. 

b. Barang tahan lama (durables goods) adalah barang berwujud yang 

biasanya dapat digunakan untuk waktu lama seperti kulkas, alat-alat 

mesin, dan pakaian. Produk-produk tahan lama biasanya memerlukan 

penjualan personal dan jasa, dan memerlukan garansi penjual yang lebih 

banyak.  

c. Jasa (service) adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, 

bervariasi, dan dapat musnah, akibatnya jasa biasanya memerlukan kendali 

kualitas, kredibilitas pemasok dan kemampuan adaptasi yang lebih besar. 
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2. Kehandalan (reliability)  

Kehandalan adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami 

malfungsi atau gagal dalam periode tertentu. 

3. Kemudahan perbaikan (repairbility) 

Kemudahan perbaikan (repairbility) adalah ukuran kemudahan perbaikan 

produk ketika produk tidak berfungsi atau gagal. Kemudahan perbaikan yang 

ideal jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit 

biaya dan waktu. Beberapa produk meliputi diagnostik yang memungkinkan 

bagian pelayanan memperbaiki masalah lewat telepon atau member nasihat 

kepada pengguna tentang cara memperbaikinya.  

Pengertian kualitas sangat beraneka ragam. Menurut Boetsh dan Denis 

yang dikutip oleh Tjiptono (2000:57), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Pendapat di atas dapat dimaksudkan bahwa 

seberapa besar kualitas yang diberikan yang berhubungan dengan produk barang 

beserta faktor  pendukungnya memenuhi harapan penggunanya. Dapat diartikan 

bahwa semakin memenuhi harapan konsumen, produk tersebut semakin 

berkualitas. 

Relevan dengan pendapat diatas, Clark (2000:5) mendefinisikan kualitas 

sebagai ”how consistenly the product or service delivered meets or exceeds the 

customer’s (internal or eksternal) expectation and needs” (seberapa konsisten 

produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi pengharapan dan kebutuhan 

internal dan eksternal pelanggan). 

Sedangkan Stevenson mendefinisikan kualitas sebagai ”the ability of a 

product or service to consistently meet or exceed customer expectations” 

(kemampuan dari suatu produk atau jasa untuk memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan). Dengan kata lain, meskipun menurut produsennya, barang yang 

dihasilkannya sudah melalui prosedur kerja yang cukup baik, namun jika tetap 

belum mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, maka 

kualitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen tersebut tetap dinilai 
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sebagai suatu yang memiliki kualitas yang rendah. Disamping harus mampu 

memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, baik buruknya kualitas 

barang yang dihasilkan juga dapat dilihat dari konsistensi keterpenuhan harapan 

dan kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini menegaskan kualitas tersebut 

hendaknya dinilai secara periodik dan berkesinambungan sehingga terlihat 

konsistensi keterpenuhan di atas standar.  

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk yang 

memenuhi harapan dari pelanggan itu sendiri maka akan menimbulkan proses 

keputusan pembelian. 

 

2.1.4  Merek 

 Merek merupakan hal yang penting dalam suatu produk, karena merek 

menunjukkan identitas dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 

Perusahaan yang pandai memberikan merek pada suatu produk atau jasa maka 

produk atau jasa tersebut memiliki keistimewaan dimata konsumennya. 

 

2.1.4.1 Pengertian Merek 

 Merek adalah suatu hal yang sangat penting dari sebuah produk karena 

merek berperan sebagai penghantar produk tersebut kedalam benak konsumen. 

Tujuan diberikannya merek pada suatu produk adalah untuk menciptakan 

pembelian konsumen terhadap produk yang dihasilkannya dan pemberian merek 

memberikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan 

konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2011:258) 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 dari barang atau jasa dari pesaing.” 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2009:349): 

“Merek adalah suatu nama, kata, tanda simbol atau desain atau 

kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau 

penjual produk dan jasa tertentu.” 
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Kemudian menurut Alma (2013:147) merek adalah: 

“Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas 

suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar 

atau kombinasi keduanya.” 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa merek 

adalah berupa nama atau simbol yang diberikan pada suatu produk dan bertujuan 

untuk membedakan produk tersebut dari produk lain yang sejenis. 

Merek memiliki enam level pengertian menurut Kotler yang dikutip oleh 

Sulistian, (2011:31) sebagai berikut:  

1. Atribut, merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi kesan 

sebagai mobil yang mahal, dengan kualitas yang tinggi, dirancang dengan 

baik, tahan lama dan bergensi tinggi. 

2. Manfaat, bagi konsumen kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk bukan membeli atribut, tetapi 

membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat 

diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau emosional. 

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes 

berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi dan lain-lain. 

4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya 

Jerman; terorganisir, efisien, dan bermutu tinggi. 

5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah (hewan), 

atau istana yang agung (objek). 

6. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Mercedes menunjukkan pemakainya seorang 

diplomat atau eksekutif. 

Intinya, merek adalah penggunaan nama, logo, trademark dan slogan 

untuk membedakan perusahaan-perusahaan serta individu-individu satu sama lain 

dalam hal apa yang mereka tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, 

atau logo membuat merek tersebut segera dapat dikenali oleh konsumen, sehingga 

segala sesuatu yang berkaitan dengannya tetap diingat dalam benak konsumen. 



18 

 

Dengan demikian suatu merek dapat mengandung tiga hal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan apa yang dijual perusahaan. 

2. Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan. 

3. Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. 

Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut 

kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat penting 

baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk 

mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan akan 

kualitas. Sebaliknya bagi produsen, merek dapat membantu upaya-upaya untuk 

membangun loyalitas dan hubungan lanjutan dengan konsumen. 

 

2.1.4.2 Peran dan Fungsi Merek 

 Menurut Kotler dan Keller (2011:295), menjelaskan tentang peran dan 

fungsi merek sebagai berikut: 

1. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan memungkinkan 

konsumen (individu/organisasi) untuk menuntut tanggung jawab atas 

kinerjanya pada pabrikan atau distributor tertentu. Konsumen dapat 

mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung pada bagaimana 

pemerekan produk tersebut. 

2. Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan yaitu merek 

menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu 

mengatur catatan akuntansi dan catatan persediaan, merek juga menawarkan 

perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur dan aspek unik suatu 

produk. 

3. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat 

dengan mudah memilih produk kembali. 
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2.1.4.3 Syarat-syarat Memilih Merek 

 Menurut Alma (2013:150), syarat-syarat dalam memilih merek adalah: 

1. Mudah diingat 

Memilih merek sebaiknya mudah diingat, baik kata-katanya maupun 

gambarnya atau kombinasi sebab dengan demikian konsumen atau calon 

konsumen mudah mengingatnya. 

2. Menimbulkan kesan positif 

Dalam memberikan merek harus dapat menimbulkan kesan positif terhadap 

barang atau jasa yang dihasilkan, jangan kesan negative. 

3. Tepat untuk promosi 

Selain kedua syarat di atas, maka untuk merek tersebut sebaiknya dipilih yang 

bilamana dipakai promosi sangat baik. Merek-merek yang mudah diingat dan 

dapat menimbulkan kesan positif tentu baik bila dipakai untuk promosi. Akan 

tetapi untuk promosi tersebut nama yang indah dan menarik serta gambar-

gambar yang bagus juga memegang peranan penting. Jadi, selain mudah 

diingat dan menimbulkan kesan positif usahakan agak merek tersebut enak 

untuk diucapkan dan baik untuk dipandang. 

 

2.1.4.4 Keputusan Pemberian Nama Merek 

 Memilih merek untuk suatu jenis produk ataupun jasa perlu dipikirkan 

dengan baik karena bagaimanapun besar kecilnya merek yang telah kita pilih 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Memberikan merek pada 

suatu produk atau jasa juga harus hati-hati jangan sampai menyimpang dari 

keadaan produk atau jasa dan perusahaan yang bersangkutan. 

 Menurut Kotler dan Keller (2011:280-281) ada beberapa keputusan 

penetapan merek yaitu: 

1. Nama merek masing-masing 

Kelebihan utama strategi ini adalah bahwa perusahaan tersebut tidak 

mengaitkan reputasinya dengan reputasi produk. Jika produk tersebut gagal dan 
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tampaknya memiliki mutu yang rendah, nama atau citra perusahaan tidak akan 

rusak. 

2. Nama keluarga digunakan untuk semua produk 

Nama keluarga selimut mempunyai keuntungan biaya pembangunan akan 

berkurang karena tidak dibutuhkan riset “nama” atau pengeluaran iklan besar-

besaran untuk menciptakan pengakuan nama merek. 

3. Nama keluarga terpisah untuk semua produk 

Jika perusahaan memproduksi produk yang agak berbeda jauh seperti ini, 

pemberian satu nama selimut sering tidak dilakukan, tidak dianjurkan 

menggunakan satu naman keluarga yang berbeda. Perusahaan-perusahaan 

sering menemukan nama keluarga yang berbeda untuk lini mutu yang berbeda 

dalam kelas produk yang sama. 

4. Nama perusahaan yang digabung dengan nama masing-masing produk 

Nama perusahaan memberi legitimasi dan nama masing-masing nama 

individual mencirikan produk baru. 

 

2.1.4.5 Citra Merek 

 Suatu perusahaan dikatakan berhasil dalam memberikan merek pada suatu 

produk atau jasanya dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut mencitrakan 

merek itu dibenak konsumen. Dengan demikian konsumen suatu perusahaan 

tersebut tidak bingung lagi dalam membeli suatu produk atau jasa tersebut. 

 

2.1.4.5.1 Pengertian Citra Merek 

 Perusahaan-perusahaan selalu menganggap citra merek itu penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaannya. Hal tersebut berguna untuk menempatkan 

posisi perusahaan, produk, pasar dan hubungan dengan konsumen. Kebanyakan 

konsumen selalu beranggapan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki citra 

merek yang baik maka produk tersebut merupakan produk yang berkualitas 

dimata mereka. Menurut Kotler dan Keller (2011:332) citra merek adalah: 
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“Citra merek adalah bagaimana persepsi konsumen menganggap 

atau menilai (merek) suatu perusahaan secara aktual, seperti 

tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen.” 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:49) pengertian citra merek adalah: 

“Citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu.” 

Kemuadian menurut Ferrinadewi (2008:165) citra merek adalah: 

“Citra merek adalah persepsi tentang merek yang merupakan 

refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut.” 

Jadi, citra merek yang baik sangat dibutuhkan untuk suatu produk dalam 

menciptakan karakter atau arah dari suatu merek produk tersebut. Dengan adanya 

penilaian dari konsumen dalam pengalaman memakai atau menikmati suatu 

produk atau jasa dari merek tersebut, konsumen akan dengan mudah membedakan 

mana produk atau jasa yang baik atau tidak dengan mengenali mereknya. 

 

2.1.4.5.2 Manfaat Citra Merek 

 Citra merek tentu saja merupakan suatu hal yang penting dalam 

memposisikan merek dibenak konsumen. Apabila menempatkannya dengan benar 

maka akan membawa citra positif bagi produk yang ditawarkan. Sutisna dan 

Prawita (2008:83), menjelaskan bahwa manfaat citra merek adalah sebagai 

berikut: 

1. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih mungkin 

untuk melakukan pembelian. 

2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

3. Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan jika citra 

produk yang telah ada positif. 

 

 

 

 



22 

 

2.1.4.5.3 Indikator Citra Merek 

 Citra merek merupakan jenis asosiasi yang muncul dalam benak 

konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara 

sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan 

dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir tentang orang lain. Asosiasi 

ini dapat dikonseptualisasi berdasarkan jenis, dukungan, kekuatan dan keunikan. 

 Menurut Aaker dan Biel (2009:71) citra merek adalah: 

“The image of brand has three contributing subimages: (a) the 

image of the provider of product/service, or corporate image, (b) 

the image of the user, and (c) the image of the product/service 

itself.” 

Adapun menurut Desi Anggraini (2011) dan Tri Asih H. (2012) 

menjabarkan ketiga komponen citra merek di atas sebagai berikut: 

1. Citra perusahaan 

Citra perusahaan merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa tertentu. 

Dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dan jaringan perusahaan, maka 

perusahaan harus menjaga hal-hal sebagai berikut: 

a. Kepopuleran, suatu perusahaan yang dikenal dan disukai orang banyak. 

b. Keinovatifan, suatu perusahaan yang dapat bersaing dengan pesaingnya 

adalah perusahaan yang tidak berhenti untuk melakukan inovasi dari 

waktu ke waktu.  

c. Pelayanan, cara perusahaan melayani konsumennya dengan pengetahuan 

yang luas terhadap suatu produk yang dihasilkannya. 

d. Lokasi perusahaan, tempat dimana suatu perusahaan beroperasi dan 

melangsungkan kegiatan bisnisnya. 

2. Citra pemakai 

Citra pemakai adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Citra pemakai 

dapat ditunjukkan oleh: 

a. Umur, kalangan seperti apa yang menjadi konsumen dalam suatu 

perusahaan. 
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b. Kelas Sosial, konsumen yang memiliki kelas sosial rendah, menengah atau 

atas. 

c. Gaya hidup/kepribadian, konsumen yang memiliki gaya hidup atau 

kepribadian seperti old school, classic atau casual. 

3. Citra produk 

Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa. Asosiasi ini yaitu: 

a. Kualitas/mutu, baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan dimata konsumen. 

b. Harga, suatu nilai yang harus ditukar oleh konsumen untuk mendapatkan 

produk yang dihasilkan suatu perusahaan. 

c. Kenyamanan, penilaian yang responsif ketika konsumen membeli 

kemudian menikmati suatu produk dari suatu perusahaan 

d. Jenis produk dan manfaat, keragaman produk yang dimiliki perusahaan 

atau model-model produk yang terkini atau modern. 

 

2.1.5  Proses Keputusan Pembelian 

2.1.5.1 Pengertian Proses Keputusan Pembelian 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:492) proses keputusan pembelian 

konsumen adalah: 

“Suatu tahap-tahapan proses yang berhubungan dengan cara 

konsumen mengambil keputusan pembelian.” 

Menurut Tjiptono (2008:19) proses keputusan pembelian konsumen 

adalah: 

“Suatu proses yang berasal dari semua pengalaman konsumen 

dalam pembelajaran, memilih, menggunakan dan bahkan 

menyingkirkan suatu produk.” 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

keputusan pembelian adalah suatu tahap-tahapan yang berhubungan dengan cara 

konsumen membeli serta suatu pengalaman konsumen dalam pembelajaran, 

memilih, menggunakan dan bahkan menyingkirkan suatu produk 
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2.1.5.2 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen 

 Menurut Kotler dan Keller (2011:184) terdapat model lima tahap dalam 

pengambilan keputusan konsumen antara lain: 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh ransangan internal atau eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang, seperti rasa 

lapar, haus, seks, naik ketingkat maksimum dan menjadi dorongan atau 

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhaadap informasi 

tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki 

“pencarian aktif informasi”, seperti mencari bahan bacaan, menelepon taman, 

melakukan kegiatan online dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tersebut. 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat kelompok: 

a. Pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga dan rekan. 

b. Komersial, yaitu iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan dan 

tampilan. 

c. Publik, yaitu media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

d. Ekperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam memahami 

proses evaluasi: pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari produk tersebut. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk mengantarkan manfaat yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan ini. 
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4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Perilaku pasca pembelian meliputi kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian. 

a. Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan membeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan membeli 

atas sesuatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk 

tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan aka 

kecewa, jika kinerja ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, jika 

melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Perasaan itu akan 

membedakan apakah pembeli akan membeli produk tersebut dan 

membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

tentang produk tersebut kepada orang lain. 

b. Tindakan Pasca Pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. 

c. Pemakaian dan Pembuangan Pasca Pembelian 

Jika konsumen menyimpan produk ke dalam lemari, produk tersebut 

mungkin tidak begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan 

gencar. Jika konsumen menjual atau mempertukarkan produk tersebut, 

penjualan baru akan menurun. 

 

2.1.6  Hubungan antara Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Proses 

Keputusan Pembelian 

Tri Asih, Suharyono dan Dahlan (2012) mengemukakan bahwa merek 

adalah salah satu faktor penting dalam pemasaran karena aktivitas menawarkan 
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dan memperkenalkan produk atau jasa tidak terlepas dari merek yang tertera pada 

produk tersebut. Merek bukan hanya sekedar sesuatu yang dapat menampilkan 

nilai fungsional saja, akan tetapi dapat memberikan nilai khusus dibenak 

konsumen. Dewasa ini menunjukkan bahwa merek menjadi pembeda antara 

produk satu dengan produk lainnya, oleh sebab itu merek harus dikelola dengan 

baik. Mengelola merek yaitu sebuah usaha untuk menciptakan suatu asosiasi 

terhadap merek tersebut sehingga sebuah produk atau merek bisa tertanam 

dibenak konsumen. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh citra 

positif dari konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2011:332), Citra merek 

adalah bagaimana persepsi konsumen menganggap atau menilai (merek) suatu 

perusahaan secara aktual, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam 

memori konsumen. 

Demikian pula halnya dengan kualitas produk menurut Edwin Amanullah 

(2013), mengemukakan bahwa kualitas produk mempunyai peranan sangat 

penting bagi konsumen dalam meningkatkan proses keputusan pembelian. 

Kualitas produk merupakan  keseluruhan atribut yang melekat pada suatu produk, 

seperti bentuk, rasa, mode, kemasan, kehandalan dan sebagainya. Kualitas produk 

akan berhubungan dengan kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya 

sesuai dengan harapan konsumen. Supaya mampu bersaing, pemasar harus selalu 

meningkatkan kualitas produknya, agar konsumen tetap melakukan pembelian 

terhadap merek produk yang ditawarkan oleh pemasar. Menurut Kotler dan 

Keller (2011:49) kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk 

atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. 

2.2  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Seiring berjalannya waktu, persaingan perusahaan distro semakin ketat, 

oleh sebab itu setiap perusahaan harus bisa menentukan langkah-langkah 

pemasaran dan strategi-strategi yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Pemasaran memegang peran penting atas kesuksesan yang diraih oleh usaha yang 
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dilakukan, terlebih lagi dalam situasi persaingan yang semakin ketat seperti 

sekarang ini. 

 Dalam mengembangkan produk, pemasar harus menciptakan citra merek 

yang dapat mendukung posisi produk di pasar sasarannya. Jadi, citra merek yang 

baik sangat dibutuhkan untuk suatu produk dalam menciptakan karakter atau arah 

dari suatu merek produk tersebut. Dengan adanya penilaian dari konsumen dalam 

pengalaman memakai atau menikmati suatu produk atau jasa dari merek tersebut, 

konsumen akan dengan mudah membedakan mana produk atau jasa yang baik 

atau tidak dengan mengenali mereknya. Kemudian citra merek juga diketahui 

terdapat tiga komponen yaitu: 

1. Citra perusahaan 

Citra perusahaan adalah asosiasi yang berkaitan dengan atribut dari suatu 

perusahaan. Jadi citra pembuat merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau 

jasa. Asosiasi ini yaitu kepopuleran, keinovatifan, pelayanan dan lokasi 

perusahaan. 

2. Citra pemakai 

Citra pemakai adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Citra pemakai 

dapat ditunjukan oleh umur, kelas sosial, pekerjaan dan gaya hidup. 

3. Citra produk 

Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu produk. Asosiasi ini dikaitkan dengan kualitas/mutu, harga, 

kenyamanan dan jenis produk. 

Dengan citra merek yang baik diharapkan akan menciptakan keputusan 

pembelian pada konsumen. Salah satu cara yang diambil perusahaan agar 

keputusan pembelian konsumen terhadap produknya tetap terjaga adalah dengan 

menciptakan/memberikan citra produk maupun perusahaan itu sendiri baik dimata 

konsumen. Citra yang baik akan lebih memudahkan perusahaan untuk 

memenangkan pasar dengan menggunakan salah satu atribut produk yang kuat 

seperti merek. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sutisna dan 
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Prawita (2008:83) bahwa konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu 

merek lebih mungkin untuk melakukan pembelian. 

Proses keputusan pembelian adalah suatu proses yang berasal dari semua 

pengalaman mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan dan bahkan 

menyingkirkan suatu produk. Kemudian proses keputusan pembelian diketahui 

terdiri dari lima tahapan yaitu: 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku Pasca Pembelian. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka bisa digambarkan 

paradigma penelitian sebagai berikut: 

Paradigma Penelitian Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Proses 

Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

 Berdasarkan paradigma penelitian di atas, maka penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Citra Merek Berpengaruh terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

ASTIGA Garut. 

CITRA MEREK 

PROSES KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

KUALITAS 

PRODUK 
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2. Kualitas Produk Berpengaruh terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Konsumen ASTIGA Garut. 

3. Citra merek dan kualitas produk berpengaruh terhadap proses keputussan 

pembelian konsumen ASTIGA Garut. 

 


