
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

Peran pemasaran dalam suatu organisasi bisnis atau perusahaan dapat 

dikatakan sebagai salah satu bidang yang memiliki andil penting bagi 

perusahaan karena strategi pemasaran yang baik akan berdampak positif bagi 

kelangsungan hidup operasional suatu dunia usaha. Pemasaran erat kaitannya 

dengan komunikasi terhadap konsumen karena pemasaran berfokus pada 

pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen.   

Kebutuhan adalah suatu dasar yang harus dimiliki manusia untuk 

melangsungkan hidupnya seperti makanan, udara, air, pakaian, dan tempat 

tinggal. Manusia juga memiliki kebutuhan yang kuat seperti rekreasi, 

pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan tersebut akan berubah menjadi keinginan 

saat kebutuhannya dijelaskan secara spesifik dan dapat menimbulkan 

kepuasan. Dan keinginan tersebut akan berubah menjadi permintaan apabila 

didukung oleh kemampuan untuk membayar keinginan.  

Kotler dan Keller (2012:5) mendefinisikan pemasaran sebagai 

berikut: 

“Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and want through creating, offering, and freely 

exchanging products and services of value with others.” 

Artinya: 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui menciptakan, menawarkan, dan secara bebas bertukar 

produk dan jasa dari nilai dengan orang lain.” 

 

Sedangkan, American Marketing Association (AMA) yang dikutip 

Kotler dan Keller (2012:5) mendefinisikan pemasaran adalah: 



“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 

for customers, clients, partners, and society at large.” 

 

Artinya: 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan 

bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi konsumen, klien, mitra, 

dan masyarakat pada umumnya.” 

 

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan suatu proses penciptaan produk atau jasa yang 

bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan permintaan individu 

melalui pengomunikasian fungsi organisasi untuk menghasilkan suatu nilai 

bagi para pemangku kepentingan yaitu konsumen, klien, mitra, dan 

masyarakat pada umumnya. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran merupakan salah satu dari empat aktivitas manajemen 

yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan 

manajemen operasional. Manajemen pemasaran berperan untuk 

mengimplementasikan kegiatan pemasaran suatu perusahaan secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Kotler dan Keller, (2012:5) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai 

berikut:  

“Marketing management as the art and science of choosing target markets 

and getting, keeping, and growing customers through creating, 

delivering, and communicating superior customer value.” 

 

Artinya: 

“Manajemen Pemasaran dipandang sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

konsumen dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengomunikasikan nilai konsumen yang unggul.” 



Sedangkan, Menurut Kotler dan Amstrong yang dikutip Buchari 

Alma (2011:130): 

“Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan (program), 

guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan 

pembeli  sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi.” 

 

Dari kedua definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen pemasaran adalah pengimplementasian serangkaian aktivitas 

pemasaran yang digunakan dalam untuk meraih dan mempertahankan nilai 

konsumen yang unggul sehingga memperoleh keuntungan dari pembeli 

sasaran dan tercapainya tujuan organisasi. 

 

2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran merupakan alat bagi marketer agar mendapat 

respons dari pembeli sasaran dan berhasil dalam mencapai tujuan pemasaran 

karena semua elemen dalam bauran pemasaran dapat dikontrol oleh 

perusahaan. Perencanaan strategi pemasaran suatu perusahaan dapat dimulai 

dari merancang konsep bauran pemasaran yang terperinci mengenai alat-alat 

pemasaran yang akan dipasarkan.  

Buchari Alma (2011:205), mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

berikut: 

“Bauran pemasaran adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan.” 

Sedangkan menurut Zeithmal dan Bitner yang dikutip oleh Ratih 

Hurriyati (2010:48), yaitu: 

“Marketing mix defined as the elements an organizations controls that can 

be used to satisfy or communicate with costumer. These elements appear 

as core decision variable in any marketing text or marketing plan.” 

Artinya: 



“Bauran pemasaran didefinisikan sebagai unsur kontrol sebuah 

organisasi yang dapat digunakan untuk memuaskan atau 

berkomunikasi dengan konsumen. Unsur-unsur ini muncul sebagai 

variabel keputusan inti dalam teks pemasaran atau marketing plan.” 

 

 Dari kedua definisi diatas, penulis mendapat pemahaman bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) merupakan suatu unsur kontrol dan patokan bagi 

perusahaan untuk mencapai suatu pencapaian perusahaan yang memuaskan. 

 Ratih Hurriyati (2010:48-49) menyatakan bahwa konsep bauran 

pemasaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri dari 4P, yaitu : produk 

(product), harga (price), tempat/lokasi (place) dan promosi (promotion). 

Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas 

(expanded marketing mix for service) dengan penambahan unsur non-tradisional 

marketing mix, yaitu : orang (people), fasilitas fisik (physical evidence) dan proses 

(process), sehingga menjadi tujuh unsur. Unsur-unsur bauran pemasaran tersebut 

saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya dan mempunyai suatu 

bauran yang optimal sesuai dengan karakteristik segmennya. Unsur-unsur yang 

dimaksud tersebut meliputi : 

1. Produk (Product) merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan 

yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

2. Harga (Price) sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk 

atau jasa. Harga juga dapat dikatakan penentuan suatu produk dibenak 

konsumen. 

3. Promosi (Promotion) adalah salah satu komunikasi informasi penjual dan 

pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, 

yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli 

dan tetap mengingat produk tersebut. 

4. Tempat (Place) atau saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang 

melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan 

produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. 



5. Orang ( People) adalah semua perilaku yang memainkan sebagian penyajian 

jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli yang termasuk dalam 

elemen ini adalah personal perusahaan. Konsumen dan konsumen lain 

dalam lingkungan jasa. 

6. Produk Fisik (Physical Evidence) adalah lingkungan fisik dimana 

perusahaan dan konsumennya berinteraksi dan setiap konsumen 

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Proses (Process) adalah kecepatan dan ketepatan karyawan perusahaan 

dalam memproduksi jasa perusahaan sangatlah penting. Yang dimaksud 

dengan kecepatan dan ketepatan yaitu tidak adanya kesalahan dalam 

memberikan pelayanan atau proses transaksi untuk mendapatkan, 

menciptakan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

2.3 Produk 

2.3.1 Pengertian Produk 

 Produk merupakan suatu dasar yang diolah perusahaan untuk kemudian dijual 

dengan sebelumnya memperhatikan elemen bauran pemasaran lainnya. 

Dengan adanya produk, perusahaan dapat menentukan harga, lokasi dan 

saluran distribusi, serta cara promosi mana yang akan digunakan untuk 

membuat produk tersebut laku. 

Produk tidak hanya berupa barang, tetapi bisa juga berupa jasa.  Tanpa 

produk, tidak akan ada transaksi dan aktivitas pemasaran perusahaan, tentunya 

tanpa produk perusahaan tidak akan mendapat profit dan akan mengalami 

kerugian. Untuk itu, perusahaan harus memiliki produk yang dapat menarik 

konsumen agar transaksi dan aktivitas pemasaran bisa terlaksana.  

 

Kotler dan Keller (2012:325) menyatakan bahwa: 

“A product is anything that can be offered to a market to satisfy a want or 

need, including physical goods, services, experiences, events, persons, 

places, properties, organizations, informations, and ideas.” 

 



Artinya: 

“Sebuah produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk barang 

fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan ide-ide.” 

 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2011:139): 

“Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya warna, harga, nama baik produk, 

nama baik pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer 

yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya.” 

 

Jadi, dari kedua definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan, dapat 

berwujud (tangible) seperti makanan maupun tidak berwujud (intangible) 

seperti pelayanan jasa salon, yang dapat ditawarkan kepada konsumen guna 

memuaskan kebutuhan (needs) dan keinginannya (wants).  

 

2.3.2 Tingkatan Produk 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:326) terdapat lima tingkatan produk, 

masing-masing tingkat menambahkan lebih banyak nilai konsumen, dan 

kelimanya membentuk hierarki konsumen (costumer value hierarchy). 

Lima tingkatan yang dimiliki oleh suatu produk yaitu: 

1. Manfaat inti (Core Benefit), yaitu layanan atau manfaat mendasar yang  

sesungguhnya dibeli konsumen. 

2. Produk dasar (Basic Product), yaitu produk dasar yang mampu memenuhi   

fungsi produk paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat 

berfungsi).  

3. Produk yang diharapkan (Expected Product), yaitu beberapa atribut dan 

kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk.  

4. Produk yang ditingkatkan (Augmented Product), yaitu berbagai atribut 

produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, 



sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan 

dengan produk pesaing. 

5. Produk Potensial (Potential Product), yaitu segala macam peningkatan 

dan perubahan yang mungkin akan dikembangkan suatu produk pada masa 

mendatang. 

 

Gambar 2.2 

Lima Tingkatan Produk 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2012:326) 

Dari tingkatan produk tersebut, perusahaan akan lebih mudah 

mengatur strategi pemasaran untuk produk yang akan dipasarkan.  

 

2.3.3 Klasifikasi Produk 

Klasifikasi produk dibutuhkan agar memudahkan konsumen untuk 

membedakan secara rinci jenis suatu produk dengan produk lainnya.  Kotler 

dan Keller (2012:327)  mengklasifikasikan produk menjadi tiga, yaitu: 

A. Berdasarkan Ketahanan (Durability) dan Keberwujudan 

(Tangibility), yaitu:  



1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods), merupakan barang 

berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan.  

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods), merupakan barang berwujud 

yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berulang kali.  

3. Jasa (Services), merupakan produk-produk yang tidak berwujud, tidak 

terpisahkan, dan mudah habis. 

B.  Klasifikasi Barang Konsumen 

1. Barang Kebutuhan Sehari-Hari (Convenience Goods), yaitu barang-

barang yang biasanya sering dibeli konsumen. Barang convenience 

dibagi menjadi beberapa jenis, yakni : 

a. Barang Bahan Pokok / Staples Goods 

b. Barang Dorongan Hati Sesaat / Impulse Goods 

c. Barang Darurat dan Mendesak / Emergency Goods 

2. Barang  Belanja (Shopping Goods), yaitu barang-barang yang 

karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, 

dan gaya dalam proses pemilihan dan pembeliannya. Jenis barang ini 

dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Barang Homogen (Homogenous Shooping Goods) 

b. Barang Heterogen (Heterogenous Shopping Goods) 

3. Barang Khusus (Speciality Goods), yaitu barang-barang dengan 

karakteristik unit dan atau identifikasi merek yang untuknya 

sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia senantiasa melakukan 

usaha khusus untuk membelinya, seperti jam dengan merek – merek 

terkenal, mobil mewah, dan lain sebagainya. 

4. Barang Yang Tidak Dicari (Unsought Goods), yaitu barang-barang 

yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun secara normal 

konsumen tidak berfikir untuk membelinya.  

 



C. Klasifikasi Barang Industri 

Barang-barang yang dibeli perorangan atau industri untuk diproses 

lebih lanjut atau digunakan untuk kegiatan bisnis 

1. Bahan Baku dan Suku Cadang (Material and Parts) 

2. Barang Modal (Capital Items) 

3. Perlengkapan dan Layanan Bisnis (Supplies and Business Service) 

 

2.4 Atribut Produk 

Atribut produk memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk. Hal itu terjadi karena manfaat yang 

dibutuhkan dan diinginkan konsumen disampaikan dalam atribut produk 

tersebut sebagai stimulus. Penentuan atribut produk merupakan suatu 

keputusan strategik yang harus diperhatikan sebaik-baiknya oleh perusahaan 

supaya tidak salah mengambil keputusan.  

Menurut Fandy Tjiptono (2010:103) atribut produk adalah: 

“Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dasar 

pengambilan loyalitas.” 

 

Sedangkan, Kotler dan Amstrong (2012:230) berpendapat bahwa: 

“Product attributes is developing a product or service involves defining the 

benefits that it will offer.” 

Artinya: 

“Atribut produk adalah mengembangkan suatu produk atau jasa 

melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan.” 

 

Berdasarkan kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa atribut 

produk merangkum bermacam-macam unsur pembentuk produk secara 

bersamaan dalam satu produk untuk memberikan manfaat bagi konsumen. 

Menurut Fandy Tjiptono (2010:104), unsur-unsur yang penting dalam 

atribut produk diantaranya meliputi merek, kemasan, pemberian label 



(labelling), jaminan (garansi), harga dan pelayanan. Berikut ini adalah uraian 

tentang unsur-unsur atribut produk berdasarkan pendapat diatas, yaitu: 

1. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, warna, gerak 

atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek 

sendiri digunakan untuk beberapa tujuan yaitu sebagai identitas, alat 

promosi, untuk membina citra, dan mengendalikan pasar. 

2. Kemasan/Desain 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus 

(wrapper) untuk suatu produk 

3. Pemberian Label (Labelling) 

Label merupakan informasi tertulis tentang produk yang dicetak pada 

badan kemasan.  

4. Layanan Pelengkap 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  

5. Jaminan (Garansi) 

Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti 

rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan atau dijanjikan.  

6. Harga 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau 

layanan yang diterima. 

 

2.5 Brand (Merek) 



Brand (Merek) adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. 

Merek bermanfaat baik bagi pebisnis dan konsumen karena terdapat banyak 

hal yang dapat dikomunikasikan pebisnis kepada konsumen sasarannya 

melalui merek. Hal utama yang harus dikomunikasikan adalah keberadaan 

merek. Sedangkan citra merek merupakan persepsi konsumen terhadap merek 

tersebut. 

2.5.1 Pengertian Brand (Merek) 

Merek merupakan salah satu asset perusahaan yang paling berharga. 

Pengertian merek berdasarkan UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 

yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2011:3), yaitu: 

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, 

angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa.” 

Sedangkan, Christina Whidya Utami (2010:250) berpendapat bahwa: 

“Merek adalah suatu nama atau simbol pembeda, seperti misalnya logo, 

yang mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual 

dan membedakan produk atau jasa itu dari atau dengan penawaran 

pesaing.” 

Berdasarkan kedua pengertian diatas, penulis sampai pada pemahaman 

bahwa brand (merek) adalah berbagai macam bentuk simbol yang 

mengandung unsure pembeda suatu produk atau jasa. 

 

2.5.2 Tujuan Merek 

 Christina Whidya Utami (2010:251) menyatakan bahwa merek memberi 

nilai kepada konsumen dan sekaligus kepada penjual. Sedangkan loyalitas 

konsumen atas suatu merek akan muncul dari proses peningkatan kesadaran 

atas merek itu dan ikatan emosional terhadapnya.  

Sedangkan, tujuan pemberian merek bagi perusahaan menurut 

Buchari Alma (2011:149) adalah: 

1. Menjamin konsumen bahwa barang yang dibeli berasal dari 

perusahaannya. 



2. Menjamin mutu barang. 

3. Mudah diingat konsumen hanya dengan menyebutkan nama mereknya 

saja. 

4. Meningkatkan ekuitas merek. 

 

2.5.3 Kriteria Merek  

 Sebelum memberi nama merek, suatu perusahaan pasti memiliki beberapa 

kriteria sebagai patokan untuk menjadi elemen merek yang membedakan satu 

merek dengan merek lainnya, kriteria merek menurut Kotler dan Keller 

(2012:250), yaitu: 

1. Dapat Diingat (Memorable), yaitu nama merek yang mudah diulang dan 

diingat oleh konsumen. Contohnya nama yang pendek seperti Puffs. 

2. Memiliki arti (Meaningful), yaitu nama merek yang memiliki arti 

kredibel.Contohnya Die Hard auto batteries. 

3.  Dapat disukai (Likeable), yaitu nama merek yang dapat disukai semua 

kalangan. Contohnya flickr photo sharing. 

4. Dapat ditransfer (Transferable), yaitu nama merek yang dapat diadaptasi 

dari nama sesuatu. Contoh situs jual beli online Amazon.com, amazon 

merupakan nama sungai terpanjang di dunia. 

5.  Dapat disesuaikan (Adaptable), yaitu nama merek yang sesuai dengan 

keadaan sekarang. 

6.  Dapat dilindungi (Protectable), yaitu nama merek yang dapat dilindungi 

legalisasinya. Contoh Scotch Tape. 

 

2.5.4 Keputusan kunci dalam Branding Strategy 

 Fandy Tjiptono dan Gregorious Chandra dalam  bukunya “Pemasaran 

Strategik” (2012:243) menyatakan bahwa suatu perusahaan harus memiliki 

enam aspek elemen utama dalam memutuskan branding, yaitu:  

1. Keputusan Branding 



Pada tahap ini, perusahaan memikirkan apakah perlu mengembangkan 

merek untuk produk dan akhirnya menentukan bahwa produk akan 

bermerek atau tanpa merek. 

2. Keputusan Brand Sponsor 

Pada tahap ini, perusahaan memikirkan siapa yang harus mensponsori 

merek dan menentukan sponsor merek apakah merek manufaktur, private 

brands, atau mixed brands. 

3. Keputusan Brand Hierarchy 

Pada tahap ini, perusahaan memikirkan apakah setiap produk perlu diberi 

merek sendiri ataukah menggunakan corporate brand, lalu perusahaan 

menentukan hierarki merek apakah corporate brand, family brand, 

individual brand, atau modifier. 

4. Keputusan Brand Extension 

Pada tahap ini, perusahaan memikirkan apakah produk-produk lain perlu 

diberi nama merek yang sama atau tidak, lalu perusahaan menentukan 

keputusan apakah akan melakukan brand extension atau tidak. 

5. Keputusan Multi Brand 

Pada tahap ini, perusahaan memikirkan apakah perlu mengembangkan dua 

atau lebih merek dalam kategori produk yang sama atau tidak, lalu 

perusahaan menentukan keputusan apakah akan ada satu merek atau lebih 

dari satu merek dalam satu perusahaan. 

6. Keputusan Brand Repositioning 

Pada tahap ini, perusahaan memutuskan untuk melakukan brand 

repositioning atau tidak. 

 

2.6 Brand Image (Citra Merek) 

 Membuat suatu merek baru dan memperkenalkannya kepada publik 

bukanlah suatu hal yang mudah bagi  pelaku bisnis. Untuk menciptakan persepsi 

yang baik dari konsumen dibutuhkan citra merek yang baik. Menurut Aaker 

dalam Stephen, Maznah, Nasbiah, dan Amran  (2007), brand image dapat 



menghasilkan nilai dalam hal membantu pelanggan untuk memproses informasi, 

membedakan merek, menghasilkan alasan untuk membeli, dan memberikan 

respon positif. 

 

2.6.1 Pengertian Brand Image (Citra Merek) 

Berikut beberapa definisi brand image (citra merek) menurut para ahli: 

Fandy Tjiptono (2011:112) mendefinisikan: 

“Brand Image yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu.” 

Menurut Keller dalam Roslina (2010): 

“Citra merek adalah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai 

refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran konsumen. Citra 

merek berhubungan dengan asosiasi (atribut, manfaat, sikap), kesukaan 

(favorability), kekuatan (strength) dan keunikan asosiasi merek 

(uniqueness of brand association).” 

 

Sedangkan, menurut Hawkins dan Mothersbaugh (2012): 

“Brand image refers to the schematic memory of a brand. It contains the 

target market’s interpretation of the product’s attributes, benefits, usage 

situations, users, and manufacturer/marketer characteristics. It is what 

people think of and feel when they hear or see a brand name.” 

Artinya: 

“Citra merek mengacu pada memori skematik dari sebuah merek. Ini berisi 

interpretasi target pasar atribut produk, manfaat, situasi penggunaan, 

pengguna, dan karakteristik produsen / pemasar. Citra merek 

berhubungan dengan apa yang orang pikirkan dan rasakan ketika 

mereka mendengar atau melihat nama merek.” 

Supranto (2011:128) memberikan pengertian brand image sebagai berikut: 

“Apa yang konsumen pikir atau rasakan ketika mereka mendengar atau 

melihat nama suatu merek atau pada intinya apa yang konsumen telah 

pelajari tentang merek.” 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis mendapat pemahaman bahwa 

citra merek adalah suatu tanggapan yang terbentuk di benak konsumen ketika 

mendengar atau melihat nama merek karena pengalaman sebelumnya dengan 

merek tersebut. 



2.6.2 Manfaat Brand Image (Citra Merek) 

 Brand image memiliki beberapa manfaat yang dikemukakan oleh Rangkuti 

(2004:17), yaitu: 

1. Brand image dapat dibuat sebagai tujuan dalam strategi perusahaan. 

2. Brand image dapat dipakai sebagai suatu dasar untuk bersaing dengan 

brand-brand lain dengan produk sejenis. 

3. Brand image juga dapat mempengaruhi penjualan suatu produk. 

4. Brand image dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek dan kualitas 

dari strategi pemasaran. 

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

strategi perusahaan. 

Jadi, brand image merupakan elemen yang penting bagi perusahaan 

dalam rangka menjalankan aktivitas pemasarannya. Brand image yang baik 

akan menarik lebih banyak konsumen. 

2.6.3 Indikator Brand Image (Citra Merek) 

 Brand Image (Citra Merek) dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat 

mempengaruhi persepsi konsumen tentang merek sesuai dengan pengalaman 

yang telah dilalui terhadap merek tersebut.  

 

Keller (2013:77) menyatakan: 

“Creating a positive brand image takes marketing programs that link 

strong, favorable, and unique associations to the brand in memory. 

Brand associations maybe either brand  attributes or brand benefits.” 

 

Artinya: 

 

 “Menciptakan brand image positif dilakukan melalui program 

pemasaran yang menghubungkan asosiasi yang kuat, 

menguntungkan, dan unik untuk merek dalam memori. Asosiasi 

merek bisa berupa atribut merek atau manfaat merek.” 

 

Dari uraian diatas, didapati bahwa di dalam brand image terdapat tiga 

dimensi yang merangkai sebuah brand image, Keller (2013:78) menjabarkannya 

sebagai berikut: 



 

1. Strength of brand association (brand strength)  

Kekuatan asosiasi merek adalah seberapa kuat seseorang terpikir 

tentang informasi suatu brand diantaranya logo dan nama brand, serta 

bagaimana memproses segala informasi yang diterima konsumen dan 

bagaimana informasi tersebut dikelola oleh data sensoris di otak sebagai 

bagian dari brand image. Ketika konsumen secara aktif memikirkan dan 

menguraikan arti informasi pada suatu produk atau jasa maka akan tercipta 

asosiasi yang semakin kuat pada ingatan konsumen. Konsumen memandang 

suatu objek stimuli melalui sensasi-sensasi yang mengalir lewat kelima indera: 

mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Namun demikian, setiap konsumen 

mengikuti, mengatur, dan mengiterprestasikan data sensoris ini menurut cara 

masing-masing. Persepsi tidak hanya tergantung pada stimulasi fisik tetapi 

juga pada stimulasi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan 

individu tersebut.  

 

2. Favorability of brand association (brand favorability)  

Keunggulan asosiasi merek dapat membuat konsumen percaya bahwa 

atribut dan manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga menciptakan sikap yang positif 

terhadap merek tersebut. Tujuan akhir dari setiap konsumsi yang dilakukan 

oleh konsumen adalah mendapatkan kepuasan akan kebutuhan dan keinginan 

mereka. Adanya kebutuhan dan keinginan dalam diri konsumen melahirkan 

harapan, di mana harapan tersebut yang diusahakan oleh konsumen untuk 

dipenuhi melalui kinerja produk dan merek yang dikonsumsinya. Apabila 

kinerja produk atau merek melebihi harapan, maka konsumen akan puas, dan 

demikian juga sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan asosiasi 

merek terdapat pada manfaat produk, tersedianya banyak pilihan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan, harga yang ditawarkan bersaing, dan 



kemudahan mendapatkan produk yang dibutuhkan serta nama perusahaan 

yang bonafit juga mampu menjadi pendukung merek tersebut.  

 

3. Uniqueness of brand association (brand uniqueness)   

Sebuah merek haruslah unik dan menarik sehingga produk tersebut 

memiliki ciri khas dan sulit untuk ditiru oleh para produsen pesaing. Melalui 

keunikan suatu produk maka akan memberi kesan yang cukup membekas 

terhadap ingatan pelanggan akan keunikan brand atau merek produk tersebut 

yang membedakannya dengan produk sejenis lainnya. Sebuah merek yang 

memiliki ciri khas haruslah dapat melahirkan keinginan pelanggan mengetahui 

lebih jauh dimensi merek yang terkandung didalamnya. Merek hendaknya 

mampu menciptakan motivasi pelanggan untuk mulai mengonsumsi produk 

dan menciptakan kesan yang baik bagi merek tersebut. Keunikan merek ini 

terdapat pada ciri khas merek baik produk maupun jasanya, serta produk yang 

sulit untuk ditiru. 

Sedangkan menurut Keller yang dikutip  Felicia Juliani Leiga (2012), secara 

lebih ringkas di dalam brand image terdapat 3 dimensi yang merangkai sebuah brand 

image, antara lain :  

1. Brand Strength adalah seberapa sering seseorang terpikir tentang informasi 

suatu brand, ataupun kualitas dalam memproses segala informasi yang 

diterima konsumen.  

2. Brand Favorability adalah kesukaan terhadap brand, kepercayaan dan 

perasaan bersahabat dengan suatu brand, serta akan sulit bagi brand, lain 

untuk dapat menarik konsumen yang sudah mencintai brand, hingga pada 

tahap ini.  



3. Brand Uniqueness adalah membuat kesan unik dan perbedaan yang berarti 

diantara brand lain serta membuat konsumen “tidak mempunyai alasan untuk 

tidak” memilih brand tersebut.  

Semakin kuat brand image di benak pelanggan maka semakin kuat 

pula rasa percaya diri pelanggan untuk tetap loyal atau setia terhadap produk 

yang dibelinya sehingga hal tersebut dapat mengantar sebuah perusahaan 

untuk tetap mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Persaingan 

semakin meningkat diantara merek-merek yang beroperasi dipasar. Hanya 

produk yang memiliki brand image yang kuat yang tetap mampu bersaing dan 

mampu menguasai pasar.  (Antonio Nalau, 2012). 

 

2.7  Lokasi 

2.7.1 Pengertian Lokasi 

Lokasi atau saluran distribusi adalah salah satu elemen dari bauran 

pemasaran dan merupakan faktor yang cukup penting dalam kelangsungan 

bisnis perusahaan. Menemukan lokasi yang bagus dapat menantang pesaing, 

karena walau bagaimana pun, konsumen atau calon konsumen masing-masing 

memiliki pola pikir masing-masing untuk memilih toko mulai dari jauh 

dekatnya toko, atau besar kecilnya toko. Lokasi merupakan penyalur produk 

atau jasa perusahaan sehingga lokasi bisa mempengaruhi pertumbuhan bisnis 

pada masa yang akan datang.  

 Christina Whidya Utami, (2010:93) menyatakan bahwa lokasi dimulai 

dengan memilih komunitas. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi 

pertumbuhan ekonomis dan stabilitas maupun persaingan serta iklim politik. 

Setelah menempatkan ritel pada sebuah komunitas pilihan baik secara 

demografis maupun geografis, ritel harus menentukan sebuah lokasi yang 

spesifik. Sebagai karakteristik spesifik adalah kondisi sosio-ekonomis 

sekitarnya, seperti: arus lalu lintas, biaya tanah, peraturan kawasan, dan 



transportasi publik. Ritel juga harus mempertimbangkan dimana pesaing-

pesaing berada di sekitar toko-toko tersebut.  

Berikut pendapat para ahli tentang lokasi: 

 Menurut Swastha (2009): 

“Lokasi adalah tempat di mana suatu usaha atau aktivitas usaha 

dilakukan.” 

Lupiyoadi (2009) mendefinisikan lokasi sebagai: 

 “Tempat di mana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi.” 

Sedangkan, Levy dan Weitz (2010) berpendapat bahwa: 

“Lokasi itu sendiri merupakan perencanaan dan pelaksanaan program 

penyaluran produk atau jasa melalui tempat atau lokasi yang tepat.” 

Berdasarkan ketiga definisi diatas, penulis mendapat pemahaman 

bahwa lokasi adalah suatu tempat yang tepat untuk melakukan suatu aktivitas 

usaha. 

 

2.7.2 Pentingnya Lokasi 

 Levy dan Weitz (2007:185) mengatakan pemilihan lokasi sangat penting 

dalam industri bisnis dikarenakan: 

1. Lokasi  merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam pemilihan toko atau penyedia jasa yang mereka inginkan. 

2. Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting karena faktor ini bisa 

digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang mapan. 

3. Pemilihan lokasi sangat beresiko. 

Lokasi atau tempat pada dasarnya melakukan empat aktivitas, yaitu: 



1. Jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Harga yang ditawarkan harus bisa menarik konsumen dan memperkuat 

citra yang ingin dibentuk. 

3. Menghadirkan lokasi yang strategis hingga memudahkan bagi konsumen. 

4. Lokasi atau tempat akan mempromosikan nilai dan citra dari tempat atau 

lokasi itu sendiri sehingga konsumen bisa membedakannya dengan toko 

lain. 

 

2.7.3 Tingkatan Pemilihan Lokasi  

Tingkatan pemilihan lokasi ritel menurut Christina Whidya Utami 

(2010:141) ada 3 (tiga), yaitu:  

1. Daerah yang merujuk pada suatu Negara, bagian dari suatu Negara, kota 

tertentu, atau MSA (metropolitan statistical area). 

2. Area perdagangan yaitu area geografis yang berdekatan yang memiliki 

mayoritas konsumen dan penjualan sebuah toko, mungkin bagian dari 

sebuah kota, atau dapat meluas di luar batas-batas kota tersebut, 

tergantung pada tipe-tipe toko, dan intensitas dari para konsumen yang 

potensial di sekitarnya. 

Area perdagangan dapat dibagi tiga zona, yaitu: 

1. Zona Primer yaitu area geografis dari mana toko atau pusat 

perbelanjaan tersebut mendapatkan 60 persen dari para konsumennya. 

2.  Zona Sekunder yaitu area geografis dari kepentingan sekunder dalam 

tingkat penjualan konsumen, yang menghasilkan sekitar 20 persen dari 

penjualan sebuah toko. 

3. Zona Tersier termasuk para konsumen yang kadang berbelanja di 

toko ataupun pusat perbelanjaan tersebut. Ada beberapa alasan untuk 

zona tersier, yaitu: 



a. Para konsumen kekurangan fasilitas ritel yang memadai yang 

berlokasi dekat rumahnya. 

b. Tersedianya akses jalan raya yang strategis menuju toko atau pusat 

perbelanjaan tersebut sehingga para konsumen dapat pergi kesana 

dengan mudah. 

c. Lokasi ritel atau pusat perbelanjaan merupakan rute yang sering 

dilalui oleh konsumen ketika menuju tempat kerja atau tempat 

lainnya. 

d. Para konsumen tertarik pergi ke toko atau pusat perbelanjaan 

karena toko atau pusat perbelanjaan tersebut dekat atau ada dalam 

daerah pariwisata. 

3. Tempat yang lebih spesifik dan khusus. 

 

2.7.4 Indikator Lokasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik lokasi secara spesifik 

menurut Christina Whidya Utami (2010:145) adalah: 

1. Aksesibilitas 

Aksesibilitas suatu lokasi adalah kemudahan bagi konsumen untuk datang 

atau masuk dan keluar dari toko tersebut. analisis ini memiliki dua tahap, 

yaitu:  

a. Analisis Makro 

Mempertimbangkan area perdagangan primer, seperti area dua hingga 

tiga mil disekitar lokasi tersebut. Untuk menaksir aksesibilitas lokasi 

pada tingkat makro ritel secara bersamaan mengevaluasi beberapa 

faktor seperti pola-pola jalan, kondisi jalan dan halangan-halangan. 

b. Analisis Mikro 

Berkonsentrasi pada masalah-masalah sekitar lokasi seperti visibilitas,  

arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar. 

2. Keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat 



Wilayah pusat perbelanjaan lokasi yang lebih mahal adalah lokasi yang 

mendekati supermarket. Melokasikan toko-toko yang menarik terhadap 

target pangsa pasar yang saling berdekatan. 

 Sedangkan, secara spesifik ada beberapa karakteristik lokasi yang dapat 

mempengaruhi penjualan dari suatu toko atau café menurut Levy & Weitz 

(2010:194-195), dengan gambaran sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Indikator Lokasi 

Alur lalu lintas dan aksesibilitas Larangan atau peraturan 

 Lalu lintas jalan 

 Easy of vehicular access 

 Akses menuju jalan utama 

 Street congestion 

 Alur pejalan kaki 

 Ketersediaan dari angkutan umum 

 Zona (zoning) 

 Tanda/promosi (signage) 

 Restrictions on tenant mix 

 Safety code restrictions 

Karakteristik Lokasi Biaya-biaya 

 Area parkir 

 Akses untuk masuk dan keluar 

toko/café 

 Visibilitas toko/café dari jalan 

 Akses untuk penghantaran 

 Ukuran dan bentuk dari toko 

 Kondisi dari bangunan 

 Adjacent Tenants 

 Biaya sewa 

 Biaya perawatan 

 Pajak 

 Biaya iklan dan promosi 

 Length Of Lease 

Sumber: Levy dan Weitz (2010:195) 

Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan pusat 

keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha, termasuk usaha 

warung makan. Sebelum seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk 

makan di suatu restoran atau warung makan, mereka juga akan 

mempertimbangkan lokasi tempat makan tersebut. (Septhani & Dr. Y. 

Sugiarto, 2011). 



Menurut hasil penelitian Desy Purwanti Atmaja dan Martinus 

Febrian Adiwinata (2013) elemen – elemen yang mempengaruhi pemilihan 

sebuah lokasi restoran atau café  adalah : 

1. Place, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan letak maupun posisi. 

Sebaiknya letak sebuah restoran atau café  dekat dengan pusat keramaian 

atau dekat dengan daerah yang padat penduduknya. 

2. Parking, yaitu restoran atau café sebaiknya mempunyai tempat parkir 

sendiri atau menggunakan tempat parkir umum yang luas, nyaman, dan 

aman baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. 

3.  Accesibility, yaitu restoran atau café seharusnya berada di jalan yang 

mudah untuk mencapainya, baik dengan kendaraan pribadi maupun 

dengan transportasi umum. 

4. Visibility, yaitu bangunan dari restoran atau café tersebut sebaiknya mudah 

dilihat dan diketahui banyak orang. 

 

 

2.8 Loyalitas Konsumen 

2.8.1 Pengertian Loyalitas  

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen dalam berbelanja berdampak 

pada perilaku konsumen setelah pembelian, salah satunya adalah menjadi 

konsumen yang loyal (memiliki loyalitas). Loyalitas kerap kali diartikan 

sebagai pembelian ulang, tetapi bedanya loyalitas adalah melakukan 

pembelian ulang secara konsisten. Loyalitas juga dapat diartikan sebagai sikap 

kesetiaan konsumen yang timbul tanpa adanya suatu paksaan dari pihak 

manapun. Loyalitas konsumen adalah jantung dari bisnis, konsumen yang 

loyal berarti bahwa konsumen bersedia untuk selalu berbelanja di satu toko 

saja tanpa memperhatikan faktor-faktor lain dan toko pesaing.  Berikut 

pengertian loyalitas menurut para ahli: 

Kotler & Keller (2012:149) menyatakan bahwa: 



“Loyalitas atau kesetiaan adalah komitmen yang dipegang kuat untuk 

membeli atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa 

depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran.” 

 

Griffin (2010:4) mendefinisikan loyalitas sebagai berikut: 

“Loyalitas adalah pembentukan sikap dan pola perilaku konsumen 

terhadap pembelian dan penggunaan produk merupakan hasil dari 

pengalaman mereka sebelumnya.” 

Sedangkan, Fandy Tjiptono (2010:110) mendefinisikan loyalitas 

sebagai berikut: 

“Loyalitas adalah situasi  dimana konsumen bersifat positif terhadap 

produk  atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian 

ulang yang konsisten.” 

Dari ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

menunjukkan merek apa yang dibeli konsumen dan sikapnya terhadap merek 

tersebut secara konsisten, konsumen yang loyal berarti bahwa konsumen akan 

enggan untuk berlangganan di usaha bisnis pesaing.  

 

2.8.2  Tahap-tahap Pembentukan Loyalitas Konsumen 

Proses seorang calon konsumen menjadi konsumen yang loyal 

terhadap perusahaan terbentuk melalui beberapa tahapan. Menurut Hill dalam 

Ratih Hurriyati (2010:132) loyalitas konsumen dibagi menjadi enam tahapan 

yaitu : 

 

a.  Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang/jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang/jasa 

perusahaan. 

b. Prospect  

Prospect adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu, 

dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 



perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain 

(word of mouth). 

c.  Customer 

Pada tahap ini, konsumen sudah melakukan hubungan transaksi dengan 

perusahaan, tetapi tidak mempunyai perusahaan positif terhadap 

perusahaan, loyalitas pada tahap ini belum terlihat. 

d. Clients  

Clients meliputi semua konsumen yang telah membeli barang/jasa yang 

dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini 

berlangsung lama, dan mereka telah memiliki sifat retention.  

e.  Advocates 

Pada tahap ini, Clients secara aktif mendukung perusahaan dengan 

memberikan rekomendasi orang lain agar mau membeli barang/jasa di 

perusahaan tersebut. 

f.  Partners 

Pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan 

antara perusahaan dengan konsumen, pada tahap ini pula konsumen berani 

menolak produk/jasa dari perusahaan lain. 

 

2.8.3 Jenis-Jenis Loyalitas Konsumen 

Jenis loyalitas konsumen menurut Griffin (2010:22) terdiri dari 

empat jenis yaitu:  

1. Tidak ada kesetiaan (No Loyalty) 

Untuk berbagai alasan yang berbeda ada konsumen yang tidak 

mengembangkan suatu kesetiaan terhadap produk atau jasa tertentu. 

 

2. Kesetiaan yang tidak aktif (Inertia Loyalty) 

Suatu tingkat keterkaitan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi 

akan mewujudkan suatu inertia loyalty. Konsumen yang memiliki sikap 

ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan untuk 



pembelian produk dan jasa biasanya karena sudah terbiasa memakainya 

atau karena faktor kemudahan situasional. Kesetiaan semacam ini biasanya 

banyak terjadi terhadap produk atau jasa yang sering dipakai. 

3. Kesetiaan Tersembunyi (Laten Loyalty)  

Suatu keterkaitan yang relative tinggi yang disertai dengan tingkat 

pembelian yang rendah menggambarkan laten loyalty dari konsumen. Bagi 

konsumen yang memiliki sikap laten loyalty pembelian ulang banyak 

dipengaruhi oleh faktor situasional daripada faktor sikapnya. 

4. Kesetiaan Premium (Premium Loyalty)  

Merupakan jenis kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterkaitan 

yang tinggi berjalan selaras dengan aktifitas pembelian kembali. Kesetiaan 

yang inilah yang sangat diharapkan dari setiap konsumen dalam setiap 

usaha. Pada tingkat persentase yang tinggi maka orang-orang akan bangga 

bilamana menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dengan 

senang hati membagi pengetahuan dan pengalaman mereka kepada teman 

atau keluarga mereka. 

 

2.8.4 Keuntungan dari Konsumen yang Loyal 

 Menurut Griffin yang dikutip Ratih Hurriyati (2010:129) ada beberapa 

keuntungan apabila perusahaan memiliki pelanggan yang loyal, yaitu: 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran. 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi. 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen. 

4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang menyebabkan pangsa pasar 

lebih besar. 

5. Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka merasa puas. 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan. 

 

2.8.5 Merancang dan Menciptakan Loyalitas Konsumen 



 

Menurut Smith dalam Ratih Hurriyati (2010:130) menyatakan kaitan 

dengan pengalaman pelanggan bahwa loyalitas pelanggan tidak bisa tercipta 

begitu saja, tetapi harus dirancang oleh perusahaan, adapun tahap-tahap 

perancangan loyalitas tersebut adalah sebagi berikut :  

1. Define Customer Value,yaitu mendata identitas segmen pelanggan sasaran, 

mendefinisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai pelanggan mana 

yang menjadi pendorong loyalitas dan penciptaan loyalitas, dan 

menciptakan diferensiasi Brand Promise.  

2. Design The Branded Customer Experience, yaitu mengembangkan 

pemahaman Customer Experience, merancang perilaku karyawan untuk 

merealisasikan Brand Promise, dan merancang perubahan strategi secara 

keseluruhan untuk merealisasikan pengalaman pelanggan yang baru.  

3. Equip People and Deliver Consistenly, yaitu mempersiapkan pemimpin 

untuk menjalankan dan memberikan pengalaman kepada pelanggan, 

melengkapi pengetahuan dan keahlian karyawan untuk mengembangkan 

dan memberikan pengalaman kepada pelanggan dalam setiap interaksi 

yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan, serta memperkuat kinerja 

perusahaan melalui pengukuran dan tindakan kepemimpinan.  

4.  Sustain and Enhance Performance, yaitu menggunakan respon timbal 

balik pelanggan dan karyawan untuk memelihara pelanggan secara 

berkesinambungan dan mempertahankan pengalaman pelanggan, 

membentuk kerjasama antara sistem HRD (human resource development) 

dengan proses bisnis yang terlibat langsung dalam memberikan dan 

menciptakan pengalaman pelanggan, secara terus menerus 

mengembangkan dan mengkomunikasikan hasil untuk menanamkan 

Branded Customer Experience yang telah dijalankan perusahaan.  

2.8.6 Indikator Loyalitas 



Salah satu cara yang paling mudah dalam mendeteksi loyalitas 

konsumen adalah frekuensi kunjungan dan presentase belanja konsumen. 

Seorang konsumen yang rutin berbelanja di suatu gerai dengan total belanja 

sebulannya kurang lebih sama dapat menjadi indikasi sederhana bahwa 

konsumen tersebut loyal. 

Menurut Griffin yang dikutip Ratih Hurriyati (2010:130), Loyalitas 

konsumen dalam kaitannya dengan perilaku pembelian ditandai dengan: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

Konsumen membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

2. Melakukan pembelian antar lini 

Konsumen melakukan pembelian antar lini jasa/produk yang 

ditawarkan perusahaan. 

3. Mereferensikan kepada orang lain 

Konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan 

dengan produk tersebut kepada orang lain. 

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing 

Konsumen tidak tertarik dengan produk sejenis yang ditawarkan 

pesaing. 

 

 

 

 

 

2.9  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.9.1  Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak di industri kuliner 

diharapkan memiliki atribut produk yang lebih kuat dibanding pesaingnya.  Gaya 

hidup masyarakat dewasa ini yang cenderung dinamis membuat kuliner sudah 



menjadi suatu kebutuhan, sehingga persaingan di industri tersebut menjadi 

semakin ketat, karena itulah perusahaan membutuhkan suatu identitas pembeda 

dengan pesaing diantaranya merek.  

Christina Whidya Utami (2010:250) berpendapat bahwa: 

“Merek adalah suatu nama atau simbol pembeda, seperti misalnya logo, 

yang mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual 

dan membedakan produk atau jasa itu dari atau dengan penawaran 

pesaing.” 

Setelah memiliki pengalaman dengan suatu merek, konsumen akan 

mengingat dan mengasosiasikan merek tersebut dalam pikirannya menjadi 

suatu persepsi yang disebut brand image. 

Fandy Tjiptono (2011:112) mendefinisikan brand image sebagai 

berikut: 

“Brand Image yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu.” 

Citra merek merupakan faktor penting dimana konsumen tentu lebih 

tertarik dengan brand yang telah terkenal kualitasnya, citra merek yang 

berkualitas diperoleh dengan kualitas layanan yang baik sehingga memenuhi 

keinginan dan konsumen merasa puas. Apabila kualitas layanan yang 

disediakan mengecewakan tentu akan merusak citra dari bisnis tersebut. (Farli 

dan Maria, 2015).  

Menurut Keller dalam hasil penelitian Felicia Juliani Leiga (2012), di dalam 

brand image terdapat 3 dimensi yang merangkai sebuah brand image, antara lain :  

1. Brand Strength adalah seberapa sering seseorang terpikir tentang 

informasi suatu brand, ataupun kualitas dalam memproses segala 

informasi yang diterima konsumen.  

2. Brand Favorability adalah kesukaan terhadap brand, kepercayaan dan 

perasaan bersahabat dengan suatu brand, serta akan sulit bagi brand, lain 



untuk dapat menarik konsumen yang sudah mencintai brand, hingga pada 

tahap ini.  

3. Brand Uniqueness adalah membuat kesan unik dan perbedaan yang 

berarti diantara brand lain serta membuat konsumen “tidak mempunyai 

alasan untuk tidak” memilih brand tersebut.  

Indikator Brand Image dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Brand Image 

Brand  

Strength  

Brand  

Favorability  
Brand 

Uniqueness 

1. Nama perusahaan 

yang mudah diucapkan 

2. Logo perusahaan 

yang mudah diingat 

3. Image perusahaan 

dalam industri yang 

spesifik 

1. Variasi produk 

yang 

ditawarkan 

2. Harga yang 

terjangkau dan 

bersaing 

3. Pelayanan yang 

professional 

dari karyawan 

4. Fasilitas yang 

tersedia dapat 

digunakan 

dengan baik 

1. Ciri khas 

produk yang 

ditawarkan 

2. Desain ruangan 

perusahaan 

yang unik 

Sumber: Felicia Juliani Leliga (2012) dan Fransisca Andreani, Tan dan 

Ruth (2012) 

 Dengan adanya tantangan industri yang semakin pesat, pemilihan lokasi bisnis 

pun patut dipertimbangkan. Lokasi yang strategis memungkinkan menjadi 

pertimbangan konsumen untuk mendatangi perusahaan atau toko.  

Definisi lokasi menurut Swastha (2009): 



“Lokasi adalah tempat di mana suatu usaha atau aktivitas usaha 

dilakukan.” 

Menurut hasil penelitian Desy Purwanti Atmaja dan Martinus 

Febrian Adiwinata (2013) elemen – elemen yang mempengaruhi pemilihan 

sebuah lokasi restoran atau café  adalah : 

1. Place, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan letak maupun posisi. 

Sebaiknya letak sebuah restoran atau café  dekat dengan pusat 

keramaian atau dekat dengan daerah yang padat penduduknya. 

2. Parking, yaitu restoran atau café sebaiknya mempunyai tempat parkir 

sendiri atau menggunakan tempat parkir umum yang luas, nyaman, 

dan aman baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. 

3.  Accesibility, yaitu restoran atau café seharusnya berada di jalan yang 

mudah untuk mencapainya, baik dengan kendaraan pribadi maupun 

dengan transportasi umum. 

4. Visibility, yaitu bangunan dari restoran atau café tersebut sebaiknya 

mudah dilihat dan diketahui banyak orang. 

Kedua hal tersebut diatas yaitu brand image dan lokasi memiliki hubungan 

dengan loyalitas sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi seorang konsumen 

untuk memiliki loyalitas terhadap sebuah perusahaan.    

 

Melalui loyalitas pelanggan, bagaimana suatu merek dapat bertahan di 

dalam benak pelanggan agar pelanggan dapat setia terhadap merek yang akan 

di konsumsinya. Disini brand image yang kuat akan mempengaruhi pelanggan 

untuk setia terhadap produk yang akan mereka konsumsi. Maka dari itu, 

elemen-elemen brand image yaitu keunggulan asosiasi merek (favorability of 

brand association), kekuatan asosiasi merek (strenght of brand association) 

dan keunikan asosiasi merek (uniqueness of brand association) perlu di 

evaluasi agar dapat diketahui yang mana yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. (Antonio Nalau, 2012). Faktor lokasi yang strategis serta nyaman 

pun tentu mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

menjadi loyal. 



 

Menurut Kotler & Keller (2012:149), loyalitas konsumen adalah: 

“Loyalitas atau kesetiaan adalah komitmen yang dipegang kuat untuk 

membeli atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa 

depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran.” 

 

Memiliki konsumen yang loyal merupakan sesuatu yang patut 

dipertahankan perusahaan. Menurut Griffin yang dikutip Ratih Hurriyati 

(2010:130), loyalitas konsumen dalam kaitannya dengan perilaku pembelian 

ditandai dengan: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur. 

2. Melakukan pembelian antar lini. 

3. Mereferensikan kepada orang lain. 

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing. 

Berbagai usaha untuk menciptakan produk yang unggul dalam kegiatan 

pemasaran menyebabkan perusahaan membutuhkan suatu strategi untuk 

mempengaruhi pasar dengan cara mencari peluang usaha yang baik dalam bentuk 

produk maupun dalam jasa pelayanan dengan demikian hal ini memungkinkan 

perusahaan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dari 

sebelumnya dan lebih baik dari saingannya. (Sisilia Oktavia Umboh, Altje 

Tumbel, Djurwati Soepeno, 2015).  

Dengan demikian penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh positif elemen pemasarannya, diantaranya adalah brand image dan 

lokasi terhadap loyalitas konsumen guna menjadi bahan motivasi dan evaluasi 

bagi perusahaan agar lebih baik dari sebelumnya.  

Penulis memperkuat landasan teori dan referensi penulisan laporan ini 

melalui beberapa penelitian terdahulu dengan variabel-variabel yang sama. 

Berikut penelitian terdahulu yang penulis gunakan: 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 



No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

1. Farli dan 

Maria V.J. 

Tileung 

(2015) 

Pengaruh 

Citra Merek, 

Kualitas 

Layanan Dan 

Lokasi 

Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Menggunakan 

Jasa Salon 

Headquarters 

Manado Town 

Square 

X1:Citra 

Merek 

X2: 

Kualitas 

Layanan  

X3:Lokasi 

Y: 

Keputusan 

Konsumen 

Asosiatif 1.Secara simultan 

citra merek, 

kualitas layanan, 

dan lokasi 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

konsumen.  

2.Secara parsial 

citra merek dan 

kualitas layanan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

konsumen, 

sedangkan lokasi 

secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

konsumen. 

2. Roslina 

(2010) 

Citra Merek: 

Dimensi, 

Proses 

Pengemban

gan Serta 

Pengukura

nnya. 

Jurnal Bisnis 

dan 

Manajemen

, Volume 6 

No 3 

Citra 

Merek 
Deskriptif Penjelasan 

mengenai 

dimensi, 

proses 

pengembanga

n serta 

pengukuran 

dari citra 

merek. 



 

 

3. Cindy 

Silvia

nty 

Sengk

ey,Ru

dy 

Steven 

Wenas 

(2015) 

Analisis Citra 

Merek, 

Atmosfer 

Toko, Dan 

Psikologis 

Terhadap 

Loyalitas 

Pada Time 

Out Sport 

Café It Center 

Manado 

X1: Citra 

Merek 

X2: 

Atmosfer 

Toko 

X3: 

Psikologis 

Y: 

Loyalitas 

Asosiatif 
1. Citra Merek, 

Atmosfer Toko 

dan Psikologis 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas pada 

Time Out Sport 

Café IT Center 

Manado.  

2. Citra Merek 

secara parsial 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas pada 

Time Out Sport 

Café IT Center 

Manado. 

4. Sisilia 

Oktavia 

Umboh, 

Altje 

Tumbel, 

Djurwati 

Soepeno 

(2015) 

Analisis 

Kualitas 

Produk, 

Brand Image 

dan Life Style 

Terhadap 

Loyalitas 

Pakaian 

Wanita di 

Mississippi 

Manado Town 

Square 

X1: 

Kualitas 

Produk 

X2: 

Brand 

Image 

X3: 

Life Style 

Asosiatif 
1. Kualitas 

Produk, Brand 

Image dan Life 

Style secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas Pakaian 

di Mississippi 

Manado Town 

Square.  

2. Kualitas 

Produk dan Brand 

Image secara 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas Pakaian 

di Mississippi 

Manado Town 

Square.  



5. Happy 

Francisca 

& Drs. 

Sugiyono 

(2014) 

Perspektif 

Konsumen 

Terhadap 

Retail Mix Di 

Ayam Bakar 

Primarasa 

Ahmad Yani 

Surabaya 

X: Retail 

Mix 

X1: 

Costumer 

Service 

X2: 

Store 

Design and 

Display 

X3: 

Communic

ation mix 

X4: 

Location 

X5: 

Merchandi

se 

Assortment 

X6: 

Pricing 

Deskriptif 
 Dari indikator-

indikator elemen 

retail mix di 

Ayam Bakar 

Primarasa Ahmad 

Yani yang dinilai 

paling baik dalam 

hal lokasi Ayam 

Bakar Primarasa 

di jalan Ahmad 

Yani mempunyai 

lahan parkir yang 

memadai. Selain 

itu retail mix 

yang diterapkan 

Ayam Bakar 

Primarasa Ahmad 

Yani Surabaya 

sudah baik.  

6. Septhani 

Rebek

a 

Larosa 

Dr Y. 

Sugiarto 

PH, SU  

(2011) 

Analisis 

Pengaruh 

Harga, 

Kualitas 

Produk, 

Dan 

Lokasi 

Terhadap 

Loyalitas 

(Studi Kasus 

Pada 

Warung-

Warung 

Makan Di 

Sekitar 

Simpang 

Lima 

Semarang) 

X1:  Harga 

X2: 

Kualita

s 

Produk 

X3: Lokasi 

 

Y: 

Loyalit

as 

Deskriptif Variabel harga, 

kualitas 

produk, dan 

lokasi baik 

secara parsial 

maupun 

secara 

simultan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

loyalitas. 

 

 



 

 

7. Felicia 

Juliani 

Leliga 

(2012) 

Analisa 

Pengaruh 

Brand Image 

Terhadap 

Customer 

Loyalty 

Dengan 

Customer 

Satisfaction 

Sebagai 

Mediator 

Pada The 

Dreamland 

Luxury Villas 

And Spa, Bali. 

X 

(Indikator 

Brand 

Image): 

X1: Brand 

Strength 

X2: Brand 

Favorabilit

y 

X3: Brand 

Uniqueness 

 

M: 

Costumer 

Satisficatio

n 

 

Y: 

Costumer 

Loyalty 

Kuantitatif 

Kausal 

1. Tidak ada 

pengaruh brand 

strength terhadap 

customer 

satisfaction di 

The Dreamland 

Luxury Villas and 

Spa.  

2. Ada pengaruh 

dimensi brand 

favorability 

terhadap 

customer 

satisfaction di 

The Dreamland 

Luxury Villas and 

Spa.  

3. Tidak ada 

pengaruh brand 

uniqueness 

terhadap 

customer 

satisfaction di 

The Dreamland 

Luxury Villas and 

Spa.  

4. Ada pengaruh 

customer 

satisfaction 

terhadap 

customer loyalty 

di The Dreamland 

Luxury Villas and 

Spa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Antonio 

Nalau 

(2012) 

Brand Image 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

J.Co 

Donuts & 

Coffee Di 

Plaza 

Mulia 

Samarinda 

X1: 
Favorab

ility of 

Brand 

Associa

tion 

X2: 

Strengt

h of 

Brand 

Associa

tion 

X3: 

Uniqueness 

of 

Brand 

Associa

tion 

Y: 

Loyalitas 

Pelanggan 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

-Semua variabel 

dari brand 

image yaitu 

favorability of 

brand 

association, 

strength of 

brand 

association 

and 

uniqueness of 

brand 

association (Uji 

F) memiliki 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan.  

-Berdasarkan 

hasil Uji t , 

favorability of 

brand 

association and 

uniqueness of 

brand 

association 

memiliki 

pengaruh 

yang positif dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan, 

sedangkan 

strenght of brand 

association 

memiliki 



pengaruh 

yang negative 

dan 

tidak signifikan 

pada loyalitas 

pelanggan. 

 

 

 

 

 

9. Desy 

Purwa

nti 

Atmaj

a, 

Martin

us 

Febria

n 

Adiwi

nata 

(2013) 

Pengaruh 

Produk, 

Harga, 

Lokasi 

Dan 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Di 

Kopitiam Oey 

Surabaya 

 

X1: Produk 

X2: Harga 

X3: Lokasi 

X4: 

Kualita

s 

Layana

n 

Y: 

Loyalit

as 

Deskriptif Terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

dalam 

variabel 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen di 

Kopitiam 

Oey. Variabel 

harga, 

lokasi, dan 

kualitas 

layanan 

memiliki 

pengaruh 

yang kecil 

atau tidak 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

konsumen di 

Kopitiam 

Oey. 

10. Fransisca 

Andre

ani, 

 The Impact of 

Brand 

Image, 

X1 : Brand 

Image  

X2 : 

Descriptive Di antara tujuh 

hipotesis , 

hanya tiga 



Tan 

Lucy 

Taniaj

i and 

Ruth 

Natali

a 

Made 

Puspit

asari 

(2012) 

Customer 

Loyalty 

with 

Customer 

Satisfactio

n as A 

Mediator 

in 

Mcdonald

’s 

Custom

er 

Loyalty 

Y: 

Custom

er 

Satisfac

tion 

dari mereka 

yang diterima 

. Mereka H2 

(Ada 

pengaruh 

kekuatan 

positif dari 

asosiasi merek 

dengan 

loyalitas 

pelanggan), 

H5 (Ada 

pengaruh 

kekuatan 

positif dari 

asosiasi merek 

dengan 

kepuasan 

pelanggan) 

Dan H7 (Ada 

pengaruh 

positif 

kepuasan 

pelanggan 

dengan 

loyalitas 

pelanggan). 

 

 

 

11. Stephen 

L. 

Sondo

h Jr., 

Mazna

h Wan 

Omar, 

Nabsia

h 

Abdul 

Wahid 

 and 

Amran 

The Effect Of 

Brand 

Image On 

Overall 

Satisfaction 

And 

Loyalty 

Intention 

In The 

Context Of 

Color 

Cosmetic 

X1: 

Brand 

Image 

X2 : 

Custom

er 

Satisfic

ation 

Y: Loyalty 

Intentio

n 

Descriptive 
Penelitian telah 

menunjukkan 

pentingnya 

manfaat citra 

merek terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas. 

Identifikasi 

manfaat citra 

merek dari 

produk bermerek 

akan 

membantu 

praktisi untuk 



Harun 

(2007) 

membangun 

strategi 

pemasaran yang 

efektif. Ini sangat 

penting 

untuk memahami 

penilaian dimensi 

citra merek dari 

sudut pelanggan 

pandang, 

dan apakah 

dimensi gambar 

ini sejajar dengan 

persepsi mereka, 

harapan, 

kebutuhan dan 

tujuan. 

12. Danny 

Alexa

nder 

Bastia

n 

(2014) 

Analisa 

Pengaruh 

Citra 

Merek 

(Brand 

Image) 

dan 

Kepercaya

an Merek 

(Brand 

Trust) 

Terhadap 

Loyalitas 

Merek 

(Brand 

Loyalty) 

ADES PT. 

Aded 

Alfindo 

Putra Setia 

X: Brand 

Image 

Z: Brand 

Trust 

Y: Brand 

Loyalty  

Kuantitatif 
Variabel brand 

image 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap brand 

loyalty dan brand 

trust. Variabel 

brand trust 

berpengaruh 

terhadap brand 

loyalty. 

Paradigma penelitian merupakan konsep dasar dan alur berpikir yang 

melandasi penelitian dan menghubungkan variabel-variabel yang diteliti. 

Kerangka berpikir  yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.2  

Paradigma Penelitian 



 

2.9.2 Hipotesis 

Berdasarkan paradigm penelitian diatas, hipotesis yang diajukan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

- Brand image berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen 

LOL (Lick Over Lips). 

- Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen LOL 

(Lick Over Lips). 

- Brand image dan lokasi secara simultan dan signifikan berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen LOL (Lick Over Lips). 

 

 

 

 

 

Brand Image 

-Brand Strength 

Brand Favorability 

-Brand Uniqueness 

 

 

 Lokasi 

- Place 

-Parking 

-Accessibility 

-Visibility 

Loyalitas Konsumen 

- Melakukan pembelian ulang 
secara teratur 

- Melakukan pembelian antar 
lini 

- Mereferensikan kepada 
orang lain 

-Menunjukkan kekebalan 
terhadap tarikan pesaing 


