
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pemasaran dan Perguruan Tinggi  

 Kesempatan untuk memperoleh pendidikan diberikan kepada setiap warga negara tanpa 

membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang social dan tingkat kemampuan 

ekonomi, kecuali untuk satuan pendidikan yang bersifat khusus. Banyak Universitas-

universitas di Indonesia yang banyak memberikan pilihan-pilihan program studi yang sudah 

berstandar nasional, banyak fakultas di dalam suatu universitas yang benar-benar 

memberikan  jaminan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang berkompeten baik  

mulai dari program Diploma, Sarjana, atau Pascasarjana.  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan 

sumberdaya manusia. Pendidikan merupakan faktor yang terkait langsung dengan 

kemampuan dan kemajuan masyarakat. Pendidikan mampu membentuk pola berfikir 

masyarakat kearah yang lebih baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka 

secara tidak langsung akan mendorong tingkat pembangunan nasional makin cepat dan 

terarah menuju perkembangan yang dicita-citakan. Pendididkan disadari menjadi salah satu 

faktor penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa bersaing di era global.  

Inti dari pemasaran adalah transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia. Banyaknya perguruan tinggi  yang ada di kota Bandung membuat 

meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi. Banyak hal yang dapat mempengaruhi maju 

mundurnya usaha jasa pendidikan  khususnya Perguruan tinggi Swasta, salah satunya adalah 

bagaimana pihak perguruan tinggi dapat menarik konsumen dan mempertahankan mereka, 

mengetahui apa yang diinginkan konsumen. 

 



2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran sering dipandang sebagai suatu tugas untuk menciptakan, mempromosikan, 

dan menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Tujuan pemasaran bukan hanya untuk 

mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu sesuai 

dengan pelanggan. Pemasaran berarti bekerja dengan para pemasar untuk mewujudkan 

pertukaran potensial dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. 

Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:146) adalah : 

“Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan, 

program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang 

dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi.” 

 

Pengertian pemasaran menurut American Marketing Association (AMA)  yang dikutip 

oleh Kotler dan Keller (2012:6) yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan adalah : 

 

“Satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik 

sahamnya.” 

 Dari definisi-definisi diatas pada dasarnya memiliki tujuan dan persepsi yang sama 

dan dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dimana 

menganalisis struktur pasar serta memposisikan perusahaan agar dapat suatu penilaian 

yang baik dalam benak konsumen untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. 

 

2.1.2. Pengertian Manajemen Pemasaran  



Aktivitas pemasaran dalam suatu perusahaan tentunya dipengaruhi oleh manajemen 

pemasaran. Oleh karena itu, maka manajemen pemasaran merupakan hal yang memiliki 

peranan yang kuat dalam mencapai tujuan. Tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri 

adalah melakukan perencanaan mengenai bagaimana mencari peluang pasar untuk 

melakukan pertukaran barang dan jasa 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. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2011:5) adalah :  

“Manajemen Pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan  nilai pelanggan yang unggul.”  

 

Sedangkan menurut The American Marketing Association (AMA) adalah : 

“Marketing is an organixational function an a set of process for creating , 

communication, and delivering value costumers and for managing costumer 

relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders” 

 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan 

suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengarahan, pengendalian produk 

atau jasa, penetapan harga, distribusi dan promosinya dengan tujuan membantu 

organisasi dalam mencapai sasarannya. 

 

2.2.  Ruang Lingkup Pemasaran Jasa 



2.2.1. Pengertian Pemasaran Jasa  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:248), mengemukakan : 

“Pemasaran Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu 

pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan.” 

  

Sedangkan Menurut William J.Stanton yang dikutip Buchari Alma (2012:243), 

mengemukakan : 

“Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasikan  secara terpisah tidak berwujud, 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan.” 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan 

antara produk yang berupa jasa dan produk yang berupa barang. Jasa merupakan 

serangkaian tindakan atau aktivitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud, dapat memberikan nilai tambah 

tanpa menyebabkan perubahan kepemilikan (transfer of ownership), walaupun 

dalam produksinya, jasa dapat melibatkan produk fisik untuk mendukungnya. 

 

2.2.2. Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang berfungsi untuk membedakan dengan produk barang. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:292), menerangkan  4 karakteristik jasa 

yaitu: 

1. Tidak berwujud (Intangibility)  

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Tidak seperti halnya produk fisik, 

jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium sebelum jasa itu 



dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka para calon pembeli 

akan mencarai cara atau bukti dari mutu jasa. Konsumen mencari bukti 

kualitas jasa berdasarkan 6 hal berkut ini :  

 

a. Tempat ( Place) 

Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, kenyamanan 

untuk konsumen, dan suasana yang mendukung.  

b. Orang (People) 

Orang yang menangani mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Sudah terlatih, cepat dalam menangani masalah dan lain-lain. 

c. Peralatan (Equipment) 

Peralatn penunjang seperti computer, meja, mesin fax, dan lain 

sebagainya. 

d. Komunikasi Material (Communication Material) 

Bukti-bukti berupa teks tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil jadi 

dalam foto. 

e. Simbol (Symbol) 

Nama dan symbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan 

kelebihannya dalam melayani konsumen.  

f. Harga (Price) 

Harga yang masuk akal dan dapat pula dipadukan dengan berbagai macam 

promosi penjualan, seperti bonus, diskon dll. 

2. Bervariasi (Variability) 

Jasa bersifat non standard dan sangat variabel. Berbeda dengan kualitas 

produk fisik yang sudah terstandar, kualitas jasa bergantung pada siapa 



penyedianya, kapan, dimana, dan bagaimana jasa itu diberikan. Oleh karena 

itu jasa sangat bervariasi dan berbeda satu dengan yang lainnya. 

3. Tidak Dapat Dipisahkan (Inseparability) 

Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi ppada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen di dalamnya. 

4. Tidak dapat disimpan (Pershability) 

Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya ada 

pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh si penerimanya. 

Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat 

diproduksi terlebih dahulu, disimpan dan dipergunakan lain waktu. 

 

2.2.3. Klasifikasi Jasa 

Klasifikasi jasa menurut Lovelock yang dikutip oleh Tjipyono (2012). Dalam Buku 

Manajemen Jasa, Edisi Pertama. Terdapat 7 kriteria sebagai berikut :  

1. Segmen Pasar  

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen 

akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa kepada konsumen 

organisasional. 

      2. Tingkat keberwujudan (Tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu :  

a. Rented Goods Service 

Dalam jenis ini konsumen menyewa dan mengadakan produk-produk 

tertentu berdasarkan tarif selama waktu tertentu pula. Konsumen hanya 



dapat menggunakan produk tersebut, karena kepemilikannya tetap berada 

pada pihak perusahaan yang menyewakan. Contohnya penyewaan mobil, 

kaset video, villa dan apartemen. 

b. Owned Goods Service 

Pada Owned Goods Service produk-produk yang dimliki konsumen 

direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan (untuk kerja), atau dipelihara / 

dirawat oleh perusahaan jasa, contohnya jasa reparasi. 

c. Non Goods Service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible 

(tidak berwujud)  ditawarkan kepada para pelanggan. Contohnya supir, 

dosen, pemadu wisata dan lain-lain. 

3. Keterampilan Penyedia Jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas 

professional service (misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum) 

dan non professional (misalnya sopir taksi, penjaga malam). 

4. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial 

service atau profit service (misalnya bank, penerbangan) dan non-profit 

(misalnya sekolah, yayasan, panti asuhan, perpustakan dan museum). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya 

pialang, angkatan umum, dan perbankan) dan non-regulated service 

6. Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dikelompokan 

menjadi dua macam, yaitu equipment-based service  dan people-based 



service. 

7. Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan  

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high-contact service dan low-contact service. Pada jasa yang tingkat kontak 

dengan dengan pelanggannya tinggi, kecenderungan interpersonal 

karyawan harus diperhatikan oleh perusahaan jasa, karena kemampuan 

membina hubungan sangat dibutuhkan dalam berurusan dengan orang 

banyak. Sebaliknya pada jasa yang kontaknya dengan pelanggan rendah, 

justru keahlian teknis karyawan yang paling penting.  

 

2.3.   Pengertian Bauran Pemasaran 

Pemasaran mengandung inti yang menjadi alat yang dapat di control oleh perusahaan, 

yaitu bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran merupakan variable-variabel 

yang dapat mempengaruhi pasar sebenarnya terdapat sejumlah besar variable-variabel dalam 

pemasaran, namun masing-masing terdapat dikelompokan dalam empat kategori utama yaitu 

4P: Product, price, promotion, and place untuk barang. Namun untuk jasa meliputi 7P, yaitu: 

Product, price, promotion, place, people, process, and physical evidence.  

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2012:92) adalah: 

“Marketinng mix is good marketing tool is a set of product, pricing, promotion, 

distribution, combined to produce the desired response of the target market.“ 

 

 Bauran pemasaran merupakan penggabungan unsur-unsur dari variable pemasaran 

yang dapat di kontrol dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai pasar sasaran yang 

dituju. 

 



 

 

 

Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dalam 

istilah 4P, yaitu produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosi (promotion), 

sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti orang 

(people), fasilitas fisik (physical evidence), dan proses (process), sehingga dikenal dengan 

istilah 7P maka dapat disimpulkan bauran pemasaran jasa yaitu product, price, place, 

promotion, people, physical evidence, and process. 

Adapun unsur-unsur dari variable pemasaran yang dapat dikontrol tersebut menurut 

Kotler and Keller (2012:62) adalah: 

1. Produk (product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh individu, rumah tangga, 

maupun organisasi ke dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, dibeli, maupun 

dimiliki.  

2. Harga (price) 

Harga  adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk, 

dan biasanya dihitung dengan nilai uang. 

3. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan keunggulan atau kelebihan-kelebihan 

produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Dengan sejumlah 

penyesuaian, empat elemen bauran pemasaran juga penting dalam pemasaran jasa, 

akan tetapi dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen lain yang dapat dikontrol dan 

dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan memuaskan jasa. 

4. Tempat atau Distribusi (place) 



Esensi dari istilah tempat adalah menyediakan produk kepada konsumen pada tempat 

yang tepat, kualitas yang tepat, dan jumlah yang tepat, tempat yang dimaksud adalah 

dimana konsumen biasanya membeli produk tersebut. 

5. Sumber Daya Manusia (people) 

People merupakan asset utama dalam industri jasa, terlebih lagi people yang 

merupakan karyawan dengan performance tinggi. Kebutuhan konsumen terhadap 

karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. 

6. Proses (process) 

Proses, mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada 

konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu 

sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan (quality assurance), seluruh operasional 

perusahaan harus dijalankan sesuai dengan system dan prosedur yang terstandarisasi 

oleh karyaawan yang berkompeten, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan 

tempatnya bekerja. 

7. Sarana Fisik  (physical evidence) 

Sarana  fisik (Physical Evidence), merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan atau 

bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya. 

 

2.4 Brand Image 

2.4.1. Citra 

Menurut Kotler dan Keller (2012:274) mendefinisikan : 

“Citra adalah cara masyarakat menganggap secara aktual” 



Menurut Siswanto Sutojo (2011) mengartikan citra sebagai persepsi masyarakat 

terhadap jati diri perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap organisasi didasari pada apa 

yang mereka ketahui atau mereka kira tentang organisasi yang bersangkutan.  

Faktor Pembentuk Citra : 

1. Identitas Fisik 

Identitas fisik meliputi visual, audio, media komunikasi. 

2. Identitas Non-Fisik  

Identitas non fisik adalah sejarah, filosofi, kepercayaan, nilai-nilai, budaya atau kultur. 

3. Manajemen Organisasi 

Manajemen Organisasi yaitu, visi, misi, system kebijakan, aturan, teknologi SDM, strategi 

organisasi, job design, system pelayanan, positioning produk.  

4. Kualitas Hasil 

Kualitas hasil meliputi mutu produk dan pelayanan. 

5. Aktivitas dan Pola Hubungan 

Hubungan organisasi dengan publik, respon-tanggung jawab social dan mentalitas atau 

perilaku individu SDM organisasi, kualitas komunikasi, pengalaman pelanggan, jaringan 

komunikasi. 

Adapun beberapa jenis citra menurut Frank Jefkin (2011) : 

1. Citra Cermin (Mirror Image) 

Kesan yang di yakini oleh perusahaan para pimpinan terhadap organisasinya secara 

sepihak tanpa mengacuhkan kesan dari luar. Cenderung selalu merasa dalam posisi 

baik padahal jauh dari kenyataan, khususnya setelah dilakukan studi. 

2. Citra Kini (Current Image) 



Kesan yang diperoleh dari orang lain tentang perusahaan atau organisasi atau hal lain 

yang berkaitan dengan produknya. Kesan yang senyatanya terjadi terhadap 

perusahaan berdasarkan kesan dari public eksternalnya. 

3. Citra Keinginan (Wish Image) 

Kesan yang memang diharapkan terjadi oleh perusahaan, atau seperti apa yang 

diinginkan dan dicapai oleh pihak manajemen terhadap lembaga atau perusahaan atau 

produk yang ditamp ilkan tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan 

dan diterima dengan kesan yang selalu positif diberikan (take and give) oleh 

publiknya. 

4. Citra Perusahaan (Corporate Image) 

Kesan yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya sehingga 

bisa diterima oleh publiknya, misalnya: tentang sejarahnya, kualitas layanan, 

keberhasilah, tanggung jawab sosial (social care). 

5. Citra Serbaneka (Multiple Image) 

Kesan yang berkaitan dengan segala aspek untuk lebih mengenalkan (awareness) 

terhadap identitas perusahaan tersebut, seperti: atribut logo, brand’s name, seragam 

para front liner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor, penampilan para 

profesionalnya. 

6. Citra Penampilan (Performance Image) 

Kesan yang lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana kinerja atau penampilan 

diri para professional perusahaan atau organisasi yang serba menyenangkan dan selalu 

baik, misalnya: dalam memberikan pelayanan, menerima telpon, dan menyambut 

tamu atau pelanggan. 

  

2.4.2. Merek  



Merek merupakan hal yang penting, karena merek menunjukan 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. Tujuan diberikannya merek pada suatu produk adalah untuk menciptakan 

pembelian konsumen terhadap produk yang dihasilkan dan pemberian merek memberikan 

kesempatan untuk mengembangakan hubungan yang baik dengan konsumen. Merek juga 

merupakan pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. 

 

 

  Menurut Kotler dan Keller (2012: 258), mendefinisikan bahwa : 

“Merek (Brand) sebagai nama, istilah, tanda, symbol, atau rancangan, atau 

kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikaikan barang atau jasa dari 

salah satu penjual atau kelompok penjual dan mengdiferensiasikan dari pesaing.” 

Menurut Kotler dan Keller (2012:260), merek memiliki fungsi bagi perusahaan sebagai 

berikut :  

1. Menyederhanakan penanganan  atau penelusuran produk.  

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. 

3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek 

unik produk. Bagi Perusahaan, merek mempresentasikan bagian property hukum 

yang sangat berharga, dapat mempengaruhi konsumen, dapat dibeli dan dijual, 

serta memberikan keamanan pendapatan masa depan yang langgeng. 

 



Ruang lingkup penetapan merek (branding) adalah memberikan kekuatan merek 

kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah menciptakan perbedaan antarproduk 

dalam (Kotler dan Keller, 2011:260). Pemasaran dapat menetapkan merek pada seluruh 

jenis produk, baik berupa barang fisik, jasa, orang, tempat, ide, ataupun organisasi. 

Penetapan merek dapat membantu konsumen mengatur pengetahun mereka tentang 

produk dan jasa dengan cara menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam 

prosesnya, memberikan nilai bagi perusahaan. agar strategi penetapan merek berhasil dan 

nilai merek dapat tercipta, maka pemasar harus dapat meyakinkan konsumen bahwa 

terdapat perbedaan berarti diantara merek dalam kategori produk ataupun jasa. 

 

Merek memiliki enam tingkatan pengertian Kotler dalam Ogi Sulistian (2011:31)  yaitu 

: 

a. Atribut  

Atribut, yaitu merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

b. Manfaat 

Manfaat, yaitu suatu merek lebih dari pada serangkaian atribut. pelanggan tidak 

membeli atribut, mereka membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk di 

terjemahkan menjadi manfaat fungsional atau emosional. 

c. Nilai 

Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

d. Budaya 

Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu. 

e. Kepribadian 

Kepribadian, yaitu merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu 

kepribadian bagi para penggunanya. 



f. Pemakai 

Pemakai, yaitu merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

 

2.4.3. Citra Merek (Brand Image) 

Citra merek (brand image) merupakan represenrasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek 

itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan 

preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap  

suatu merek, akan lebih memungkinkan terhadap suatu merek.  

Citra merek dapat dianggap sebagai 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 sutu merek, 

sama halnya ketika kita berpikir tentang orang lain.  

Menurut Kotler dan Keller (2011:272), yang menyatakan bahwa : 

“Brand Image adalah bagaimana persepsi konsumen menganggap atau menilai 

(brand) suatu perusahaan secara actual, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi 

dalam memori konsumen.” 

 

Menurut Susanto dalam Farid Yuniar Nugroho (2011:11) citra merek adalah:  

“ Apa yang dipersepsikan oleh konsumen mengenai sebuah merek. Dimana hal ini 

menyangkut bagaimana seorang konsumen menggambarkan apa yang mereka 

rasakan mengenai merek tersebut ketika mereka memikirkannya.”  

 



Merek yang kuat adalah merek yang jelas, berbeda, dan unggul secara relatif 

dibanding pesaingnya.  

Kotler dalam Ogi Sulistian (2011:32) mendefinisikan : 

“ Citra Merek sebagai seperangkat keyakinan, ide,  dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu merek, karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap 

suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek tersebut. Citra merek merupakan 

syarat dari merek yang kuat.” 

 

 Komponen brand image menurut Alexander L. Biel (2011), terdiri atas tiga 

komponen, yaitu :  

1. Citra Pembuat (Corporate/Maker Image)  

Citra pembuat adalah sekumpulan asosiasi yang dipresepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa.  

2. Citra Pemakai (User Image) 

Citra pemakai adalah sekumpulan asosiasi yang dipresepsikan konsumen terhadap 

pemakai yang menggunakan barang atau jasa. 

3. Citra Produk (Product Image) 

Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipresepsikan konsumen terhadap 

suatu produk. 

 

2.4.3.1 Faktor- Faktor Pembentuk Citra Merek 

Menururt Schiffman dan Kanuk dalan Ogi Sulistian (2011:33), mengatakan : 

1. Kualitas atau mutu berkaitan dengan kualitas produk barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan yang 



dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. 

3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi  dari suatu produk barang atau 

jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen melayani. 

5. Resiko, berkaitan dengan besar-kecilnya akibat atau untung-rugi yang mungkin 

dialami konsumen. 

6. Harga yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi-rendahnya atau banyak-sedikitnya 

jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk, juga 

dapat mempengaruhi citra jangka panjang. 

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, kesepakatan, dan 

informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu. 

Berbeda dengan Schiffman dan Kanuk, Gleen Walters dalam Lutiary Eka Ratri (2011) 

mengemukakan :  

“ Pentingnya faktor lingkungan dan personal sebagai awal terbentuknya suatu citra 

merek, karena faktor lingkungan  dan personal mempengaruhi persepsi seseorang.” 

 

Oleh karena itu faktor lingkungan seperti budaya, keluarga, status social, situasi 

berperan penting dalam pengambilan suatu keputusan. 

 

2.4.4. Citra Universitas  

Menurut Kotler (2012) Identitas merupakan cara perusahaan atau organisasi 

menampilkan dirinya pada masyarakat. Identitas dapat berupa logo perusahaan, visi 

dan misi institusi, atau penampilan fisik intitusi yang membedakannya dengan 

institusi pesaing (dapat berupa: seragam pegawai, interior/eksterior gedung, alat 

transportasi, lingkungan, brosur, dan lain sebagainya). Berbagai bentuk identitas 



perusahaan ini akan menimbulkan atau memberikan kesan kepada masyarakat atau 

memancarkan citra kepada pihak-pihak terkait (stakeholder) atau dapat dikatakan 

identitas merupakan simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan 

mewakili citra organisasi. 

 

  

 

2.4.4.1. Komponen Citra Universitas 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk mengenalkan sebuah institusi 

atau produk kepada masyarakat luas dibutuhkan beberapa komponen pembentuk 

identitas seperti: pesan, janji, bukti fisik, atau sesuatu yang mudah untuk diingat 

selamanya oleh pelanggan misalnya nama, logo dan sebagainya. Institusi yang telah 

terbentuk namun belum menampakan kondisi yang menguntungkan (misalnya 

jumlah pelanggan menurun, sudah tidak diminati lagi oleh pelanggan), maka institusi  

perlu melakukan berbagai perombakan diantaranya dengan mengubah identitas 

institusi. Perubahan indentitas yang telah dilakukan oleh beberapa institusi bertujuan 

untuk menghilangkan kesan kuno yang dianggapnya kurang baik, membawa 

perubahan baru serta meningkatkan citra perusahaan.  

 

2.5. Reputasi 

Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara. 

Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun 

untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi pada dasarnya adalah 

nama baik yang dinilai dari pihak eksternal dan internal.  

 



 

 

Menurut Gaotsi dan Wilson (2011), mengatakan : 

“Reputasi adalah evaluasi semua stakeholder terhadap organisasi sepanjang waktu 

yang didasarkan atas pengalaman stakeholders tersebut dengan organisasi.” 

 

Tujuan tertinggi Public Relations dalam membangun reputasi yang kuat adalah karena 

reputasi meruoakan efek dasar yang muncul sebagai faktor penting bagi keputusan  

khalayak tentang sikap dan perilakunya terkait keberadaan organisasi/produk. 

 

2.5.1. Proses Terbentuknya Reputasi : 

1. Reputasi diawali dari identitas organisasi sebagai starting point atau titik 

pertama yang tercermin dalam :  

a. Nama Perusahaan (logo) 

b. Penampilan Fisik (Sarana Prasarana) 

c. Materi / Media komunikasi 

d. Non fisik 

e. Pola interaksi 

f. Pola pelayanan, gaya kerja, dan komunikasi baik internal maupun interaksi 

dengan pihak luar. 

 

 

 

2. Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait mengenai tindakan-tindakan 

organisasi yang telah berlalu dan prospek organisasi di masa datang, tentunya 



dibandingkan dengan organisasi sejenis atau pesaing. 

 

2.5.2. Dasar Membangun Reputasi : 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan kegiatan yang penting bagi perusahaan dalam 

membangun reputasi atau citra positif dimata publiknya (Robert D. Ross). 

Komunikasi sangat penting untuk menyampaikan apa sebernarnya yang terjadi, 

sehingga terhindar dari opini merugikan ditengah masyarakat. Fungsi PR salah 

satunya adalah melakukan “manajemen komunikasi” antara organisasi yang 

diwakilinya dengan publiknya. 

2. Sikap Profesional 

Profesionalisme adalah cara bekerja yang sangat didominasi oleh sikap, bukan 

sekedar daftar skill dan kompetensi yang dimiliki. Profesionalisme merupakan 

nilai atau norma yang dijadikan patokan apakah seseorang yang dapat bekerja 

dengan baik atau tidak. Seseorang praktisi PR professional adalah PR yang 

dalam melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan kode etik PR. 

 

 

3. Kepercayaan Publik 

Kepercayaan public adalah keyakinan (belief) yang dibangkitkan dalam 

masyarakat atas keputusan yang diambil dan keberjanjutan terhadap organisasi 

/ perusahaan tertentu. Disini perlu adanya keselarasan antara ucapan dan 

tindakan serta keterbukaan dalam informasi dan komunikasi.  

4. Inovasi Produk 



Diera globalisasi, kompetisi, dan iklim bisnisyang semakin ketat, peran inovasi 

sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Inovasi tidak hanya 

menciptakan temuan atau produk baru, tetapi juga menciptakan lompatan nilai 

tambah bagi pembeli ataupun perusahaan. 

5. Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka 

(profit). Melainkan bila memiliki kepedulian terhadap lingkungan (planet) dan 

kesejahteraan masyarakat (people). Kepedulian social perusahaan didasari atas 

alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak (better or worse) 

bagi kondisi lingkungan dan social-ekonomi masyarakat. 

6. Kualitas Layanan Konsumen 

Kualitas layanan yang baik bukanlah berdasarkan persepsi  penyedia 

jasa/produk, melainkan persepsi konsumen itu sendiri. 

 

7. Responsif terhadap Feedback Publik 

Merupakan upaya perusahaan untuk peduli terhadap para pelanggannya, 

dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan menjawab segala keluhan 

public baik internal maupun eksternal. 

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

membentuk ssreputasi tidaklah mudah butuh waktu dan proses yang panjang agar 

konsumen percayapada perusahaan. Reputasi mencerminkan persepsi publik tentang 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, karena konsumen pasti mengamati apa yang 

dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang telah disebutkan oleh penulis bahwa dalam 

membangun dasar reputasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, komunikasi, 



sikap professional, kepercayaan publik, inovasi produk, tanggung jawab social, kualitas 

layanan konsumen, responsive terhadap feedback publik.  

 

2.6. Keputusan Memilih 

2.6.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku Konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil seseorang dalam 

persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan  dan mempergunakan barang dan 

jasa.  Konsumen mengambil banyak macam keputuan membeli setiap hari. 

Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat 

rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, dimana 

mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa 

mereka membeli. Pemasar dapat mempelajari apa yang dibeli konsumen untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang mereka beli, dimana dan berapa 

banyak, tetapi mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen bukan hal yang 

mudah, jawabannya seringkali tersembunyi jauh dalam benak konsumen. 

Menurut American Marketing Association (2012), mendefinisikan : 

“Perilaku konsumen adalah roses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan 

kesadaran, perilaku dan lingkungan dimana seseorang melakukan pertukaran aspek 

kehidupannya.”  

 

Berdasarkan  pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan proses dimana setiap individu menentukan persepsi mereka terhadap suatu produk 

atau jasa, dan berbagai pemikiran lain seperti pengalaman untuk memuaskan segala 

kebutuhan dan keinginan mereka.   

 



2.6.1.1.  Model Perilaku Konsumen  

Menurut Kotler dan Keller (2012) yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran, titik tolak 

model rangsangan tanggapan keputusan pembelian diperlihatkan dalam gambar berikut : 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : Kotler dan Keller (2012:226) 

 

Dari gambar dapat terlihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen  

dalam melakukan keputusan pembelian, faktor dari dalam pemasaran ataupun faktor dari luar 

pemasaran. Faktor tersebut meliputi  psikologi konsumen dan karakteristik konsumen 

sehingga konsumen dapat memutuskan suatu tindakan dalam keputusan pembelian. Oleh 
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yang tepat melakukan 
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sebab itu setiap pemasar harus dapat mengetahui dan memahami bagaimana karakteristik dan 

psikologi setiap calon konsumen dalam proses keputusan pembelian. 

 

2.6.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Seorang pemasar yang baik, harus mampu memahami calon konsumen dalam segala 

hal yang mempengaruhi kedalam proses keputusan pembelian. Karena dalam memahami 

perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian terdaoat beberapa faktor penting 

yang saling mempengaruhi keputusan pembelian. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian, seperti faktor-faktor pembelian menurut Kotle dan 

Keller (2012) antara lain sebagai berikut : 

1. Faktor Budaya 

a.  Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. 

b.Sub- Budaya, terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah 

geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen pasar penting, dan 

pemasar sering merancang produk dan program pemasar yang disesuaikan 

dengan kebutuhan mereka. 

c.  Kelas Sosial, merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan  

permanen, dan tersusun secara hierarki dan anggotanya menurut nilai-nilai 

minat dan perilaku yang sama.  

2. Faktor Sosial  

a. Kelompok Referensi, sesorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seseorang. 

b. Keluarga, merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan telah menjadi objek penelitian yang luas. 



c. Peran dan Status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan 

oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status, orang-orang 

memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan status mereka di 

masyarakat. 

3. Faktor Pribadi 

a. Usia dan Tahap Siklus hidup, orang membeli barang dan jasa yang berbeda 

sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap makanan, minuman, pakaian, 

parabot, dan rekreasi berhubungan dengan usia. 

b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi, pekerjaan seseorang juga mempengaruhi 

pola konsumsinya. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok profesi yang 

memiliki minat diatas rata-rata atas produk atau jasa mereka. 

c. Kepribadian dan Konsep Diri, kepribadian merupakan karakteristik psikologis 

seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang 

relative, konsisten, dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

d. Gaya Hidup dan Nilai, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

di ekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. 

4. Faktor psikologis 

a. Motivasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Kebutuhan akan menjadi motif, jika didorong hingga mencapai lever intensitas 

yang memadai. motif adalah kebutuhan cukup mampu mendorong seseorang 

bertindak. 

b. Persepsi, adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 

mengorganisasi, dan menginterprestasi masukan informasi guna menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti. 

c. Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari sebuah 



pengalaman. 

d. Memori, semua informasi dan pengalaman yang dihadapi orang ketika mereka 

menjalani kehidupan dapat berakhir dalam memori jangka panjang.  

 

2.6.2. Proses Pengambilan Keputusan 

 Proses pengambilan keputusan dimulai dengan pengenalan kebutuhan yang 

didefinisikan sebagai perbedaan atau ketidaksesuaian antara keadaan yang diinginkan 

dengan keadaan yang sebenarnya, yang akan membangkitkan dan mengaktifkan proses 

keputusan. Proses membeli diawali dengan adanya kebutuhan. Kebutuhan timbul karena 

adanya perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dengan keadaan yang diinginkan. 

Pengenalan kebutuhan pada hakikatnya tergantung pada banyaknya ketidaksesuain antara 

keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan.  

 

 

 

Menurut Kotler dan Keller (2012:234), mendefinisikan: 

“Keputusan pembelian pelanggan secara penuh merupakan suatu proses yang berasal 

dari semua pengalaman mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan, dan 

bahkan menyingkirkan suatu produk.” 

 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan perilaku 

konsumen dalam memutuskan suatu tindakan dengan memalui proses beberapa tahap 

didalamnya. Setelah melakukan tindakan keputusan pembelian, barulah setiap konsumen 

dapat mengevaluasi produk atau jasa yang sudah dibeli tersebut, hal ini akan menentukan 

perilaku selanjutnya. 



Menurut Kotler dan Keller (2012:235), Proses Pengambilan keputusan pembelian terdiri 

dari lima tahapan, yaitu: 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses diawali dengan pengenalan kebutuhan, pembelian mengenali masalah atau 

kebutuhan. pembelian merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan 

yang diinginkan.  

2. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi adalah tahapan proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen ingin mencari lebih banyak informasi. 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen memandang setiap produk sebagai rangkaian atribut dengan kemampuan 

yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang dicari dan memuaskan 

kebutuhan. 

4. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi 

dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Dua faktor 

tersebut, yaitu faktor pendirian orang lain dan faktor situasi yang tidak dapat 

diantisipasi. Keputusan seorang konsumen untuk memodifikasi, menunda atau 

menghidari status keputusan sangat dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan. pemasar 

harus dapat memahami faktor-faktor yang menimbulkan rasa, adanya resiko dalam 

diri konsumen dan memberikan informasi dan dukungan yang akan mengurangi 

resiko yang dirasakan.  

5. Perilaku Pascapembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami satu tingkatan kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. konsumen juga akan melakukan tindakan setelah pembelian 



dan menggunakan produk tersebut yang mendapat perhatian dari pemasar. Tugas 

pemasaran tidak berhenti ketika produk dibeli tetapi terus sampai pada periode setelah 

pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian, serta pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. 

 

 

 

 

 

2.7.   Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL HASIL 

1. Triamanah (2012) Reputasi dalam 

Kerangka Kerja 

Public Relations. 

Citra (image), identitas 

(identity), dan merek 

(brand) harus mendapat 

perlakuan khusus untuk 

bisa memperoleh 

reputasi yang baik di 

tengah khalayak. 



NO PENELITI JUDUL HASIL 

2. Anung Pramudyo 

(2012) 

Pengaruh Citra Merek 

terhadap Loyalitas 

melalui Kepuasan 

sebagai Intervening 

(Studi pada 

mahasiswa Perguruan 

Tinggi Swasta di 

Yogyakarta). 

Citra yang baik di mata 

konsumen atau calon 

mahasiswa sangatlah 

penting. Citra 

pergurtuan tinggi yang 

baik akan merangsang 

terjadinya pengambilan 

keputusan. 

3. Nurul Qomariah 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan dan Citra 

Institusi terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan 

(Studi pada 

Universitas 

Muhammadiyah di 

Jawa Timur). 

Kualitas layanan yang 

baik akan 

meningkatkan  

kepuasan konsumen. 

Citra Institusi  atau 

nama baik  dari suatu 

organisasi  yang sudah 

terkenal  dapat 

meningkatkan kepuasan 

konsumen. 

4. Kusdiyanto (2008) Citra Perguruan 

Tinggi Swasta di 

Kopertis wilayah VI 

Jawa Tengah. 

Minat calon mahasiswa 

untuk memilih  

Perguruan Tinggi 

sangat dipengaruhi pleh 

faktor persepsi mereka 

terhadap Perguruan 

Tinggi. Maka dari itu 

Perguruan Tinggi harus 



NO PENELITI JUDUL HASIL 

bisa memberikan 

pandangan, persepsi 

yang baik. 

5. Murdiana Utami, 

Didin Mukodim, 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Biaya, 

Lokasi, dan 

Pencitraan terhadap 

Keputusan 

Mahasiswa Memilih 

Fakultas Ekonomi 

Universitas 

Gunadarma 

Kalimalang Bekasi. 

Pencitraan merupakan 

sebagai jenis asosiasi 

yang muncul di benak 

konsumen ketika 

mengingat suatu merek 

atau jasa tertentu. Ada 

beberapa faktor yang 

mempengaruhi 

sesorang membuat 

keputusan memilih, 

seperti kualitas 

pelayanan, lokasi, 

biaya, dll. 

 

2.7.1. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Persaingan bisnis di jaman modern ini, menuntut setiap perusahaan untuk 

mengembangkan keunggulan bersaing untuk menjaga kelangsungan hidup. Apalagi 

pada bidang jasa,  perusahaan harus bisa memberikan apa yang konsumen inginkan 

agar dapat terpenuhi kebutuhannya.  



Pengertian Brand image adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh 

konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. 

Jika citra merek di benak konsumen baik maka akan terbentuk persepsi positif yang 

akan mempengaruhi keputusan membeli suatu produk.  

Reputasi adalah proses membangun, mempertahankan dan meningkatkan 

reputasi lebih panjang daripada membangun, mempertahankan dan meningkatkan 

image dan brand. Oleh karena itu reputasi lebih mapan dan stabil daripada image dan 

brand. Proses membangun, mempertahankan, dan meningkatkan reputasi  lebih 

panjang daripada membangun, mempertahankan, dan meningkatkan brand image. 

Perilaku Konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil seseorang 

dalam persaingannya dan penetuan untuk mendapatkan dan menggunakan barang 

dan jasa. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen 

secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, 

dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta 

mengapa mereka membeli. Pemasar dapat mempelajari apa yang dibeli konsumen 

untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang mereka beli, dimana dan 

berapa  banyak, tetapi mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen bukan 

hal yang mudah. Maka dari itu perusahaan harus bisa melihat apa yang diinginkan 

konsumen, apa kebutuhan konsumen.   

 Pada proses pengambilan keputusan pelanggan, reputasi dan brand image 

menjadi komponen yang sangat penting untuk dinilai dan dipertimbangkan sehingga 

citra merek dan reputasi memiliiki peranan penting terhadap pengambilan keputusan 

yang akan dilakukan oleh konsumen. 

Dari kerangka penelitian diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut 

: 



Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan paradigma penelitian diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai 

berikut :   

H1 : Citra Merek berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan konsumen. 

H2 : Reputasi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan konsumen. 

H3 : Citra merek dan reputasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan   konsumen. 

Brand Image 

- Citra Pembuat 

- Citra Pemakai 
- Citra Product 

  

Reputasi 

- Komunikasi 

- Kepercayaan Publik  
- Inovasi Produk 

- Tanggung Jawab Sosial 

- Kualitas Layanan Konsumen 

Keputusan Memilih 


