
7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Selama ini pemasaran sering diartikan sebagai penjualan. Pengertian

pemasaran sebenarnya lebih luas dari kegiatan penjualan. Bahakan, sebaliknya

penjualan merupakan sebagian dari kegiatan pemasaran. Tujuan pemasaran

bukanlah untuk kepuasan konsumen semata, tapi tujuan pemasaran sebenarnya

adalah demi kepentingan perusahaan juga. Konsumen yang puas karena

kebutuhannya telah terpenuhi adalah sebuah keuntungan untuk perusahaan.

Dengan kata lain, tujuan perusahaan akan tercapai melalui pencapaian tujuan

konsumen. Pemasaran juga bukan kegiatan monopoli bisnis yang berdasarkan

keuntungan saja. Individual atau organisasi nonprofit pun perlu melakukan

kegiatan pemasaran utuk pencapaian tujuannya.

Secara umum pengertian pemasaran merupakan suatu kegiatan pemasar

untuk menjalankan bisnis guna untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan barang

dan jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan melalui

pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Namun

banyak ahli yang berpendapat mengenai pengertian pemasaran, diantaranya

adalah sebagai berikut.

Pengertian pemasaran menurut Kotler & Keller (2012 : 5) adalah sebagai

berikut :

“Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi,

penetapan harga promosi dan distribusi gagasan, barang, dan jasa

untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan

organisasi”.

Pengertian pemasaran menurut Alma (2011 : 5) adalah sebagai berikut :

“Pemasaran adalah proses merencanakan konsepsi, harga, promosi

dan distribusi ide, menciptakan peluang yang memuaskan individu

dan sesuai dengan tujuan organisasi”.
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Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) yang

dikutip oleh Kotler dan Keller (20012 : 5) adalah sebagai berikut :

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai
kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan
cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku
kepentingannya”.

Berdasarkan definisi – definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk

menetapkan konsep, mendistribusikan ide, mengkomunikasikan,  memberikan

nilai pada konsumen dan mengelola hubungan dengan konsumen.

2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan produk yang

dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan, untuk berkembang, dan untuk memperoleh laba. Perusahaan harus

mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menentukan

siapa yang menjadi konsumen dari produk atau jasa yang dihasilkan merupakan

salah satu kunci keberhasilan perusahaan. Berikutnya perusahaan dapat

memfokuskan diri untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan cara – cara

untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Disamping itu

perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi

kepada konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan dapat memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen.

Kotler & Keller (2012 : 5) mendefinisikan manajemen pemasaran

sebagai berikut :

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar
sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan
pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan
megkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.
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Sedangkan menurut Alma (2011 : 130) pengertian manajemen pemasaran

adalah sebagai berikut :

“Proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan

pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan”.

Berdasarkan kedua definisi diatas menunjukan bahwa manajemen

pemasaran merupakan suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas yang dilakukan oleh individu atau perusahaan.

2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Dalam pemasaran terdapat strategi marketing mix (bauran pemasaran).

Marketing mix mempunyai peranan cukup penting dalam mempengaruhi

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dan sebagai penentu

sebuah kesuksesan pemasaran.

Kotler & Keller (2012 : 101) menyatakan bahwa bauran pemasaran

sebagai berikut :

“Bauran pemasaran adalah merupakan seperangkat alat pemasaran

yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan

pemasarannya di pasar sasaran”.

Menurut Alma (2011 : 205) bauran pemasaran adalah sebagai berikut :

“Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan – kegiatan

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendapatkan

hasil memuaskan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah

strategi yang digunakan perusahaan untuk memperoleh hasil maksimal dan dapat

mencapai tujuan pasar sasarannya.

Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang

dikenal dengan istilah 4P yaitu product (produk), price (harga), place (tempat atau

saluran distribusi), promotion (promosi) adapun pengertian 4P menurut Kotler &

Amstrong (2012 : 62) sebagai berikut :
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1. Product (produk)

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan individu maupun organisasi ke

dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, dibeli maupun dimiliki. Kebijakan

dan prosedur tentang produk, misalnya jenis produk yang akan dijual seperti

kualitas, desain, kemasan, dan lain sebagainya serta pelayanan yang akan dijual

bersama produk.

2. Price (harga)

Harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu

produk. Biasanya, harga dihitung dengan nilai uang. Kebijakan dan prosedur

yang berkaitan dengan harga, antara lain : tingkat harga yang direncanakan,

kebijakan pemberian harga da sebagainya.

3. Place (tempat / distribusi)

Esensi dari istilah tempat dalam bauran pemasaran adalah menyediakan produk

kepada konsumen pada tempt yang tepat, waktu yang tepat dan jumlah yang

tepat. Tempat yang dimaksud adalah dimana konsumen biasanya membeli

produk tersebut. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan distribusi atau

tempat, misalnya pembentuka hubungan dengan berbagai penyedia fasilitas

saluran pemasaran untuk menyediakan produk dan memberikan pelayanan

secara efisisen kepada pasar sasaran.

4. Promotion (promosi)

Promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan keunggulan dan kelebihan

produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk membeli produk. Kebijakan

dan prosedur yang menyangkut upaya memperkenalkan produk kepada

konsumen tersebut, misalnya cara – cara promosi yang akan ditempuh dan

penetapan anggaran untuk promosi.

2.3 Produk

2.3.1 Pengertian Produk

Salah satu komponen bauran pemasaran yang penting adalah produk.

Produk dapat menentukan elemen pemasaran lainnya, yaitu penentuan haga,

program promosi, maupun kegiatan distribusi produk.
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Produk menurut Kotler & Amstrong (2012 : 253) adalah sebagai berikut :

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarakan ke pasar

untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi

yang dapat memuaskan keinginganan dan kebutuhan”.

Menurut Alma (2011: 139) adalah sebagai berikut :

“Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik

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

pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna

memuaskan keinginannya”.

Kemudian menurut Tjiptono (2008 : 88) mendifinisikan produk adalah

sebagai berikut :

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakanatau

dikonsumsi pasar yang bersangkutan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah seperangkat

atribut berwujud atau tidak berwujud yang ditawarkan produsen untuk

diperhatikan, dicari, dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen.

2.3.2 Klasifikasi Produk

Perusahaan melakukan klasifikasi produk dengan tujuan untuk

memperoleh kelompok produk yang berperilaku seragam atau tidak hampir

seragam. Klasifikasi yang paling umum dilakukan adalah membedakan

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi.

Menurut Kotler & Keller (2012 : 6) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Barang – barang yang tidak tahan lama (Non-durable goods)

Barang – barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa

kali penggunaan.

2. Barang – barang tahan lama (Durable goods)

Barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang cukup

lama.
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3. Jasa (Service)

Produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah.

Jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan

kemampuan adaptasi yang lebih besar.

Selain berdasarkan daya tahannya produk juga diklasifikasikan

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi.

Berdasarkan kriteria ini, produk menurut Kotler & Keller (2012 : 6) dapat

dibedakan menjadi :

1. Barang Konsumsi (Consumer goods)

Merupakan produk yang dibeli bertujuan untuk dikonsumsi pribadi atau

digunakan untuk pengguna akhir. Para pemasar mengelompokan barang –

barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja terdiri dari :

a. Barang Sehari – hari (Convenience goods)

Barang – barang yang sering dibeli konsumen, segera dan dengan usaha

yang minim.

b. Barang Belanja (Shopping goods)

Barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan

kecocokan, kualitas, harga, dan gaya.

c. Barang Khusus (Speciality goods)

Barang yang diproduksi adalah barang yang mempunyai karakteristik atau

identifikasi merek yang unik, konsumen pun bersedia melakukan usaha

yang pembelian khusus.

d. Barang yang tidak dicari (Unsought goods)

Barang yang tidak dikenal oleh konsumen atau biasanya tidak terpikirkan

untuk dibeli.

2. Barang Industri (Industrial goods)

Barang yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk keprluan bisnis atau

diproses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana mereka memasuki proses

produksi dan harganya, barang industri dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu

:
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a. Bahan dan suku cadang (Material and parts)

Barang – barang yang seluruhnya masuk ke produk produsen tersebut. Barang

– barang ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan mentah dan bahan

baku suku cadang yang diproduksi.

b. Barang Modal (Capital items)

Barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan aau pengelolaan produk

jadi. Barang – barang ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu, instalasi dan

peralatan

c. Layanan bisnis dan pasokan (Supplies and business services)

Barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau

pengelolaan produk jadi. Barang ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu,

barang pemeliharaan dan perbaikan juga pasokan operasi.

2.4 Atribut Produk

2.4.1 Pengertian Atribut Produk

Atribut produk adalah suatu alat yang dapat melengkapi manfaat utama produk

sehingga konsumen mendapatkan kepuasan yang lebih dari suatu produk. Oleh

karena itu produk perusahaan harus memilki deferensiasi dengan produk perusahaan

lain agar memiliki ciri khas.

Menurut Tjiptono (2008 : 103) pengertian atribut produk adalah sebagai

berikut :

“Atribut produk merupakan unsur – unsur produk yang dipandang

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan

keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan

(garansi), pelayanan”.

Menurut Kotler & Amstrong (2012 : 254) pengertian atribut produk adalah

sebagai berikut :

“Atribut produk adalah karakteristik dari produk atau jasa yang

menghasilkan kemampuan untuk memuaskan yang dinyatakan atau

tersirat pada kebutuhan konsumen”.
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud atribut produk

adalah seluruh unsur yang terdapat dalam produk yang mencerminkan

pengembangan produk tersebut untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan

pembelian konsumen. Atribut produk terdiri dari beberapa unsur yaitu kualitas

produk, design dan fitur. Dari ketiga unsur tersebut fitur adalah bagian dari atribut

produk yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Matti

(2011).

2.5 Fitur

Fitur produk merupakan suatu atribut produk yang ditawarkan kepada

konsumen. Fitur produk pada umumnya merupakan berbagai macam fungsi yang

diberikan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan para konsumennya, dengan

adanya fitur ini diharapkan produk perusahaan dapat memenuhi kebutuhan

konsumen dan memberikan rasa puas pada konsumen pada produk perusahaan.

Perusahaan harus mampu menambahkan suatu keunikan atau keistimewaan

pada produknya sehingga mempunyai nilai tersendiri dalam persaingan dengan

produk pesaingnya. Untuk lebih jelasnya berikut terdapat beberapa pendapat para

ahli mengenai fitur.

Kotler & Keller (2012 : 8) mengemukakan pengertian fitur adalah sebagai

berikut :

“Fitur merupakan karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi

dasar produk”.

Sedangkan menurut Tjiptono (2008 : 25) pengertian fitur adalah sebagai

berikut :

“Fitur merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap barang dan

jasa”.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan
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Kemudian menurut Kotler & Amstrong (2012 : 273 ) pengertian fitur adalah

sebagai berikut :

“Sarana kompetitif untuk mendeferensiasikan produk perusahaan dengan

pesaing. Melalui fitur, perusahaan dapat menciptakan diferensiasi

produknya dari produk pesaing”.

Dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa

fitur adalah karakteristik yang diciptakan oleh perusahaan dalam suatu produk atau

jasa yang diberikan kepada konsumennya dengan memberikan nilai tambah sebagai

pembeda produk atau jasanya dengan produk atau jasa pesaingnya. Fitur produk

identik dengan sifat dan sesuatu yang unik sehingga menjadi keistimewaan suatu

produk atau jasa.

2.5.1 Dimensi Fitur

Menurut Mullins, Orville, Larrech, dan Boyd (2009 : 422) apabila

perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar,

perusahaan harus mengerti aspek apa saja yang digunakan konsumen untuk

membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing.

Dimensi fitur terdiri dari :

1. Kinerja Produk

Kemampuan sebuah produk untuk melakukan fungsinya dan berhubungan dengan

karakteristik operasi dasar dari sebuah produk.

2. Pelengkap Produk

Merupakan karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi

produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk.

Namun merujuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Agus Wira

putra dan Ni Ketut Seminari (2014), dimensi fitur yaitu :

1. Keragaman fitur.

2. Fitur sesuai harapan

3. Keunggulan Fitur

Produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan harus bisa memenuhi indikator

fitur. Karena dengan fitur produk yang unggul membuat produk dapat bersaing



16

dengan produk lainnya. Fitur produk yang unggul juga dapat daya tarik tersendiri

untuk konsumen, karena produk lebih menarik.

2.6 Brand (Merek)

Brand adalah hal yang penting pada suatu produk, 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.

2.6.1 Pengertian Brand (Merek)

Brand adalah suatu hal yang sangat penting dari sebuah produk karena

merek berperan sebagai penghantar produk tersebut ke dalam benak konsumen.

Tujuan diberikannya merek pada suatu produk adalah untuk menciptakan

pembelian konsumen terhadap produk yang dihasilkannya dan pemberian merek

memberikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan

konsumen.

Menurut Kotler & Keller (2012 : 258) merek adalah :

“Nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah

satu penjual atau kelompok penjual dan mendefrensiasikan merek

dari para pesaing”.

Menurut Alma (2011 : 147) pengertian merek adalah sebagai berikut :

“Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas

suatu barang / jasa tertentu yang dapat berupa kata – kata, gambar

atau kombinasi keduanya”.

Sedangkan menurut Kotler & Amstrong (2012 : 349) pengertian merek

adalah sebagai berikut :

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

kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau

penjual produk dan jasa tertentu”.
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Berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan merek adalah sebuah

nama, tanda atau simbol dari suatu barang atau jasa untuk memberikan

deferensiasi dengan produk pesaing.

Brand memiliki enam level pengertian menurut Kotler & Keller (2012 :

31) sebagai berikut :

1. Atribut, ada sesuatu atribut yang melekat pada sesuatu produk mereka,

misalnya barang mahal, barang bermutu baik dan lain - lain

2. Manfaat, atribut diartikan sebagai fungsi dan manfaat emosional. Istilah

tahan lama dapat dikatakan sebagai manfaat, sedangkan barang mahal

dapat diartikan sebagai manfaat emosional.

3. Nilai, barang mahal mempunyai nilai tinggi bagi pengguna, karena dapat

menaikan gengsi dan kenyamanan.

4. Budaya, yang terkesan, terkenal, efisien, selalu membeli barang berkualitas

tinggi.

5. Kepribadian, memperlihatkan atau memberi kesan kepribadian tertentu,

misalnya membeli produk dengan merek terkenal memberi kesan

tersendiri bagi pemakai.

6. Pemakaian, memberi kesan bahwa mayoritas pemakai produk tersebut

adalah orang dari kelas sosial tertentu.

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

membedakan perusahaan serta individu satu sama lain dalam hal apa yang

mereka tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, simbol atau logo

membuat merek tersebut segera dapat dikenali oleh konsumen, sehingga

segala sesuatu yang berkaitan dengannya tetap diingat dalam benak

konsumen.

2.6.2 Peran dan Fungsi Brand (Merek)

Menurut Kotler & Keller (2012 : 295) menjelaskan tentang peran dan

fungsi merek sebagai berikut :
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1. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan

memungkinkan konsumen (individu / organisasi) untuk menuntut

tanggung jawab atas kinerjanya pada pabrikan atau distributor tertentu.

Konsumen dapa mengevaluasi produkyang sama secar berbeda

tergantung tergantung pada bagaimana pemberian merek produk tersebut.

2. Merek juga menjalankan fungsi yang berharga bagi perusahaan yaitu

merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek

membantu mengatur catatan akutansi dan catatan persediaan, merek juga

menawarka perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur – fitur

dan aspek unik suatu produk.

Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas

dapat dengan mudah membeli produk kembali.

2.6.3 Syarat – syarat memilih Brand (Merek)

Menurut Alma (2011 : 150) syarat – syarat dalam memilih merek

adalah sebagai berikut :

1. Mudah diingat

Memilih merek atau cap sebaiknya mudah diingat, baik kata – kataya

maupun gambarnya atau kombinasi sebab dengan demikian langganan

atau calon langganan mudah mengingatnya.

2. Menibulkan kesan positif

Dalam memberikan cap atau merek harus dapat diusahakan yang dapat

menimbulkan kesan positif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan,

jangan kesan negatif.

3. Tepat untuk promosi

Selain kedua syarat diatas, maka untuk merek atau cap tersebut sebaiknya

dipilihkan agar jika dipakai untuk promosi sangat baik. Merek – merek

atau cap yang mudah diingat dan dapat menimbulkan kesan positif sudah

barang tentu akan baik bilamana dipakai untuk promosi.
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2.6.4 Keputusan Pemberian Nama Merek (Brand Name Decision)

Memilih merek untuk suatu jenis produk ataupun jasa perlu dipikirkan

dengan baik karena bagaimanapun besar kecilnya merek yang telah kita pilih

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Memberikan merek pada

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

keadaan produk atau jasa dan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Kotler & Keller (2012 : 280) ada beberapa keputusan penetapan

merek yaitu :

1. Nama merek masing – masing (individual brand name)

Kelebihan utama strategi ini adalah bahwa perusahaan tersebut tidak

mengaitkan reputasinya dengan reputasi produk. Jika produk tersebut

gagal dan tampaknya memiliki mutu yang rendah, nama atau citra

perusahaan tidak akan rusak.

2. Nama keluarga dipakai dalam semua produk (blanket family name for

all product)

Nama keluarga mempunyai keuntungan biaya pembangunan akan karena

tidak dibutuhkan riset “nama” atau pengeluaran iklan besar – besaran

untuk menciptakan pengakuan nama merek.

3. Nama keluarga terpisah untuk semua produk (separate family name

for all product)

Jika perusahaan memproduksi produk yang agak berbeda jauh seperti ini,

pemberian satu nama tidak sering dilakukan, tidak dianjurkan

meggunakan satu nama keluarga yang berbeda. Perusahaan –

perusahaan sering menemukan nama keluarga yang berbeda untuk lini

mutu yang berbeda dalam kelas produk yang sama.

4. Nama perusahaan yang digabung dengan nama masing – masing

produk (company trade combine with individual product name)

Nama perusahaan memberi legitimasi dan nama masing – masing nama

individual mencirikan produk baru.
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2.7 Brand Image (Citra Merek)

Suatu perusahaan dikatakan berhasil dalam memberikan merek pada suatu

produk atau jasanya dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut mencitrakan

merek itu dibenak konsumen. Dengan  demikian konsumen sebuah perusahaan

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

2.7.1 Pengertian Brand Image (Citra Merek)

Perusahaan menganggap brand image penting bagi kelangsungan hidup

perusahaan. Hal ini berguna untuk menempatkan posisi perusahaan, produk,

pasar, dan hubungan dengan konsumen. Kebanyakan konsumen selalu

beranggapan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki citra merek yang baik maka

produk tersebut merupakan produk yang berkualitas dimata mereka. Menurut

Kotler dan Keller (2012 : 332) brand image adalah :

“ Brand image adalah bagaimana prespsi konsumen menganggap atau

menilai (brand) suatu perusahaan secara aktual, seperti tercermin

dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen”.

Sedangkan menurut Tjiptono (2008 : 49) pengertian brand image adalah

sebagai berikut :

“ Brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan

konsumen trhadap merek tertentu”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan brand image

adalah prespsi, penialaian dan keyakinan konsumen terhadap sebuah merek.

2.7.2 Manfaat Brand Image (Citra Merek)

Brand image mempunyai banyak manfaat bagi perusahaan, seperti yang

dikemukakan Rangkuti (2009 : 17) adalah sebagai berikut :

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

2. Brand image dapat dipakai sebagai dasar untuk bersaing dengan brand lain

dengan produk sejenis.

3. Brand image dapat membantu memperbaharui penjualan suatu produk.
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4. Brand image dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek, kualitas dari

strategi pemasaran.

5. Brand image dapat dihasilkan dari faktor – faktor lain diluar usaha strategi

perusahaan.

Brand image adalah elemen yang penting bagi perusahaan dalam

menjalankan aktivitas pemasaran. Brand image suatu produk yang baik akan

menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut dibandingkan membeli

produk sejenis dari perusahaan lain, oleh karena itu perusahaan harus dapat

mempertahankan dan meningkatkan brand image yang sudah posistif dibenak

konsumen.

2.7.3 Dimensi Brand Image (Citra Merek)

Secara sederhana citra merek dapat dikatakan sekumpulan asosiasi yang

berbentuk pada benak konsumen. Hal ini tentunya bisa dari hasil komunikasi

pemasaran, atau dari  pengalaman dari orang yang sudah membeli merek tersebut.

Jadi presepsi konsumen tersebut sangat dipengaruhi oleh citra merek. Hal itulah

yang membuat konsumen mau mencoba suatu produk. Akan tetapi bagi konsumen

sebagai pengguna produk tersebut semua itu bisa bertambah kuat atau lemah

karena dari hasil pengalaman diri sendiri. Pengalaman inilah menjadi hal

terpenting dalam membentuk citra merek. Tentunya image yang timbul harus

diusahakan dapat membuat produk atau merek tersebut dipresepsikan berbeda dari

pesaing.

Menurut Keller yang dikutip oleh Aries Susanty dan Najid Bangun

Adisaputra (2014) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang dapat membedakan

citra merek antara berbagai merek yang dievaluasi oleh konsumen yang dapat

meningkatkan kemungkinan untuk loyal terhadap suatu merek, yaitu :

1. Favorability of brand association, konsumen percaya bahwa atribut dan

manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan kebutuhan dan

keinginan konsumen, sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap

merek. Tujuan akhir dari setiap konsumen adalah mendapatkan kepuasan atas

kebutuhan dan keinginan yang ada. Keuntungan dari asosiasi merek dapat
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dinyatakan dalam bentuk manfaat produk, tersedianya banyak pilihan untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan, harga yang ditawarkan bersaing, dan

kemudahan mendapatkan produk yang dibutuhkan. Indikatornya adalah

variasi produk (variasi model, variasi warna, variasi ukuran), harga

terjangkau dan kompetitif, percaya diri konsumen.

2. Strength of brand association, tergantung pada bagaimana informasi masuk

dalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut dikelola oleh data

sensoris otak sebagai bagian dari brand image. Konsumen memandang suatu

obyek stimuli melalui sensasi-sensasi yang mengalir melalui kelima indra:

mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Persepsi tidak hanya tergantung pada

stimuli fisik tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan

sekitar dan keadaan individu tersebut. Indikatornya adalah kualitas produk.

3. Uniqueness of brand association, merek harus unik dan menarik, sehingga

dapat menimbulkan asosiasi yang kuat di dalam pikiran pelanggan.

Merek harus dapat melahirkan keinginan pelanggan mengetahui lebih

jauh dimensi merek yang terkandung di dalamnya. Nama perusahaan yang

bonafid juga mampu mendukung keunikan asosiasi merek. Indikatornya

adalah akses atau kemudahan, ciri khas tersendiri.

Sedangkan menurut Aaker & Biels (2009 : 71) brand image terdiri dari

beberapa unsur sebagai berikut :

“The image of a brand can be deskribed as having three contributing

subimages; the image of the provider of the product/service, or

corporate; the image of the user; and the image of the product/service

itself”.

Adapun menurut Desi Anggraini (2011) menjabarkan ketiga komponen

brand image diatas sebagai berikut :

1. Citra Pembuat (Corporate Image)

Citra pembuat adalah asosiasi yang berkaitan dengan atribut dari suatu

perusahaan seperti tingkat teknologi, gaya kepemimpinan sebagaimana dengan

sejarah dari suatu perusahaan. Jadi citra pembuat merupakan sekumpulan

asosiasi yang dipresepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat
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suatu produk atau jasa. Asosiasi ini yaitu popularitas perusahaan, kredibilitas

perusahaan, dan jaringan distribusi.

2. Citra Pemakai (User Image)

Citra pemakai adalah sekumpulan asosiasi yang dipresepsikan konsumen

terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Citra pemakai

dapat ditunjukkan oleh umur, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup dan

kepribadian.

3. Citra Produk (Product Image)

Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen

terhadap suatu produk. Asosiasi ini yaitu kualitas/mutu, harga, jenis produk,

dan manfaat.

2.8 Perilaku Konsumen

2.8.1 Pengertian Perilaku Konsumen

Sebagai objek utama dalam kegiatan pemasaran, konsumen merupakan suatu

hal yang harus mendapatkan perhatian dari pemasar, karena tujuan dari kegiata

pemasaran adalah mempengaruhi pembeli agar bersedia membeli produknya berupa

jasa atau barang perusahaan. Hal yang sangat penting untuk manajer pemasaran

untuk memahami tingkah laku konsumen. Setelah memahami tingkah laku

konsumen, perusahaan dapat mengembangkan dan menentukan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan produknya lebih baik.

Menurut Kotler & Keller (2012 : 166) pengertian perilaku konsumen adalah

sebagai berikut :

“Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok,
dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana
barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan
dan keinginan mereka”.
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Sedangkan menurut Schiffman & Kanuk (2008 : 8) pengertian perilaku

konsumen adalah sebagai berikut :

“Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan

produk yang diharapkan akan memuaskan kebutuhan hidupnya”.

Kemudian menurut Tjiptono (2008 : 19) pengertian perilaku konsumen adalah

sebagai berikut :

“Perilaku konsumen merupakan tindakan – tindakan individu yang
secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan
menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan
yang mendahului dan mengikuti tindakan – tindakan tersebut”.
Dari definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen

adalah tindakan individu atau kelompok dalam melakukan tindakan mencari,

membeli, menggunakan dan mengevaluasi barang atau jasa yang diproduksi

perusahaan.

2.8.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Kotler & Keller (2012 : 166) mengemukakan bahwa perilaku

pembelian konsumen dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Budaya

Budaya, sub-budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian.

Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anak –

anak yang sedang bertumbuh mendapatkan seperangkat nilai, presepsi, preferensi,

dan perilaku dari keluarga dan lembaga – lembaga penting lainnya.
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2. Faktor Sosial

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor – faktor sosial, seperti kelompok

acuan, keluarga serta peran status sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari

semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

3. Faktor Pribadi

Meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi,

kepribadian dan konsep diri serta nilai gaya hidup pembeli. Karena banyak

karakteristik ini memilki dampak sangat langsung pada perilaku konsumen,

penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara dekat.

4. Faktor Psikologi

Suatu perangkat proses psikologi kombinasi dengan karakteristik konsumen

tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan kepuasan pembeli. Tugas

pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara

datangnya rangsangan pemasaran luar dan keputusan pembelian secara

fundamental mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan

pemasaran.

2.9 Keputusan Pembelian

2.9.1 Pengertian Keputusan Pembelian

Diantara banyak perilaku konsumen termasuk didalamnya adalah mengenai

keputusan konsumen terhadap pembelian suatu produk. Konsumen akan mencari,

menimbang dan membandingkan suatu produk dengan produk yang lain sebelum

memutuskan untuk membeli. Jadi keputusan pembelian secara umum adalah cara

seorang konsumen mencari dan membeli suatu produk dimana mereka akan

memutuskan produk mana yang akan dibeli dari berbagai macam pilihan produk.

Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler & Keller (2012 : 213) adalah :
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“Proses keputusan pembelian merupakan proses dimana konsumen
melewati lima tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi,
evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian,
yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki
dampak yang lama setelah itu”.
Sedangkan menurut Tjiptono (2008 : 19) mendifinisikan keputusan

pembelian konsumen sebagai berikut :

“Keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari

dua atau lebih pilihan alternatif.”

Menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan

pembelian adalah cara bagaimana seorang konsumen mencari, memilih dan

memutuskan untuk membeli suatu produk yang dikehendaki dari beberapa produk

pilihan dan alternative yang dia pilih berdasarkan hal – hal tertentu.

2.9.2 Tahapan Keputusan Pembelian Konsumen

Keputusan pembelian merupakan reaksi atas respon psikologis yang

mempengaruhi pemikiran konsumen untuk memilih suatu barang atau produk.

Dalam akan memutuskan secara aktual pembelian suatu produk, konsumen akan

melewati tahapan – tahapan proses psikologis ketika membeli produk, tetapi tidak

semua konsumen melewati seluruh rangkaian proses psikologis itu. Kotler & Keller

(20012 : 184) mendefinisikan tahapan – tahapan proses pembelian konsumen sebagai

berikut :

1. Pengenalan Masalah

Proses pembelian dimulai ketika pembeli merasakan adanya suatu kebutuhan

yang belum terpenuhi olehnya, dan hal itu menjadi awal permasalahan yang dapat

mempengaruhi rangsangan atau dorongan yang dapat berasal dari internal atau

eksternal.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang sudah terangsang atau terdorong untuk memenuhi kebutuhannya

akan berusaha mencari informasi sebanyak – banyaknya tentang apa yang

dibutuhkan.
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3. Evaluasi Alternatif

Konsumen membandingkan suatu merek dengan merek lainnya dalam hal atribut

dan fitur produk melalui berbagai informasi merek yang ditemukan dan membuat

penilaian akhir.

4. Keputusan Pembelian

Di sini konsumen secara aktual akan membeli produk yang menurutnya  paling

tepat berdasarkan pilihannya.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Konsumen akan melakukan evaluasi atas ketidakpuasan atau ketidak sesuaian

produk yang dibeli dengan pemuasan kebutuhan konsumen, seperti adanya

kekurangan dalam suatu produk atau adanya hal yang mengganggu seperti adanya

kabar menyenangkan dari merek lain. Di sini produsen khususnya pemasar harus

jeli melihat permasalahan yang terjadi dan memperbaiki segala kekurangan yang

terjadi agar lebih baik kedepannya.

2.9.3 Jenis – jenis Keputusan Pembelian Konsumen

Semakin kompleks keputusan yang diambil membuat semakin banyak

pertimbangan yang diambil oleh konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut

Kotler & Keller (2012 : 261) jenis – jenis keputusan pembelian merujuk pada

perilaku konsumen saat akan melakukan pembelian adalah sebagai berikut :

1. Perilaku Pembelian Rumit

Konsumen terlibat dalam pembelian yang rumit menyadari adanya perbedaan

signifikan diantara berbagai merek. Seperti contohnya untuk produk yang mahal,

jarang dibeli, beresiko, dan sangat mengekspresikan pribadi. Biasanya konsumen

tidak banyak tahu tentang kategori produk tersebut dan harus belajar banyak.

2. Perilaku Pembelian Pengurang Disonansi

Kadang-kadang konsumen terlibat dalam sebuah pembelian  namun melihat

sedikit perbedaan dalam merek-merek. Hal ini didasari karena barang tersebut

mahal, jarang dilakukan, dan beresiko. Biasanya konsumen akan berkeliling untuk

mempelajari apa yang tersedia namun akan membeli bilamana dirasa tepat dan

dirasa nyaman.
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3. Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan

Konsumen kurang terlibat dalam pembelian produk yang dibeli dan tidak adanya

perbedaan merek yang signifikan. Jika pun harus membeli produk tersebut hal itu

dikarenakan keterbiasaan bukan pada kesetiaan merek yang kuat.

4. Perilaku Pembelian Variasi

Dalam beberapa situasi tertentu pembelian ditandai dengan keterlibatan konsumen

yang rendah namun perbedaan merek yang signifikan. Sehingga konsumen sering

melakukan perpindahan merek.

2.10 Kerangka Pemikiran

Seiring berjalannya waktu, persaingan pada industri otomotif khususnya

perusahaan yang memproduksi kendaraan dengan segmen city car semakin ketat,

oleh sebab itu perusahaan harus bisa menarik konsumen sebanyak – banyaknya agar

dapat memilih produk mereka. Karena itu diperlukan strategi pemasaran yang baik

agar perusahaan dapat bertahan dari maraknya persaingan saat ini. Bauran pemasaran

adalah strategi pemasaran yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk

mengenalkan produknya pada konsumen.

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler & Keller (2012 : 101) adalah

sebagai berikut :

“Bauran pemasaran adalah merupakan seperangkat alat pemasaran

yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan

pemasarannya di pasar sasaran”.

Bauran pemasaran memiliki seperangkat alat pemasaran yang dikenal sebagai

4P, yaitu product (produk), price (harga), place (tempat/saluran distribusi), dan

promotion (promosi).

Salah satu alat yang termasuk sebagai bauran pemasaran adalah produk.

Menurut Kotler & Amstrong (2012 : 253), pengertian produk dapat didefinisikan

sebagai berikut :
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“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarakan ke pasar untuk

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat

memuaskan keinginganan dan kebutuhan”.

Sebuah produk tidak dapat diciptakan tanpa konsep yang baik. Konsep tersebut

harus berupa informasi mengenai produk yang akan dibeli oleh konsumen. Salah satu

konsep tersebut tertuang pada atribut produk yang memiliki informasi tentang sebuah

produk tertentu dilihat dari manfaat, fungsi dan keunggulan produk. Pengertian

atribut produk menurut Kotler & Amstrong (2012 : 254) adalah sebagai berikut :

“Atribut produk adalah karakteristik dari produk atau jasa yang

menghasilkan kemampuan untuk memuaskan yang dinyatakan atau

tersirat pada kebutuhan konsumen”.

Atribut produk terdiri dari beberapa unsur yaitu kualitas produk, design dan

fitur. Dari ketiga unsur tersebut fitur adalah bagian dari atribut produk yang dapat

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Matti (2011).

Salah satu alat yang termasuk sebagai atribut produk adalah fitur. Menurut

Kotler & Amstrong (2012 : 273 ), pengertian fitur adalah sebagai berikut :

“Sarana kompetitif untuk mendeferensiasikan produk perusahaan dengan

pesaing. Melalui fitur, perusahaan dapat menciptakan diferensiasi

produknya dari produk pesaing”.

Unsur – unsur yang terdapat pada fitur menurut Mullins, Orville, Larrech,

dan Boyd (2009 : 422), indikator fitur yaitu :

1. Kinerja Produk

Kemampuan sebuah produk untuk melakukan fungsinya dan berhubungan

dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk.

2. Pelengkap Produk

Merupakan karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan

fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk.

Atribut produk lainnya yang penting bagi perusahaan adalah citra merek. Citra

merek dapat mendukung posisi produk pada pasar sasarannya. Dengan citra merek

yang baik konsumen akan beranggapan bahwa produk yang diproduksi mempunyai
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kualitas yang baik. Menurut Kotler dan Keller (2012 : 332), pengertian brand

image adalah sebagai berikut :

“ Brand image adalah bagaimana prespsi konsumen menganggap atau

menilai (brand) suatu perusahaan secara aktual, seperti tercermin

dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen”.

Merujuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aries Susanty dan

Najid Bangun Adisaputra (2014), unsur – unsur citra merek adalah :

1. Favorability of brand association, konsumen percaya bahwa atribut dan

manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan kebutuhan dan

keinginan konsumen, sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap

merek. Tujuan akhir dari setiap konsumen adalah mendapatkan

kepuasan atas kebutuhan dan keinginan yang ada. Keuntungan dari

asosiasi merek dapat dinyatakan dalam bentuk manfaat produk,

tersedianya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan,

harga yang ditawarkan bersaing, dan kemudahan mendapatkan produk yang

dibutuhkan. Indikatornya adalah variasi produk (variasi model, variasi

warna, variasi ukuran), harga terjangkau dan kompetitif, percaya diri

konsumen.

2. Strength of brand association, tergantung pada bagaimana informasi

masuk dalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut dikelola

oleh data sensoris otak sebagai bagian dari brand image. Konsumen

memandang suatu obyek stimuli melalui sensasi-sensasi yang mengalir

melalui kelima indra: mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Persepsi tidak

hanya tergantung pada stimuli fisik tetapi juga pada stimuli yang

berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut.

Indikatornya adalah kualitas produk.

3. Uniqueness of brand association, merek harus unik dan menarik,

sehingga dapat menimbulkan asosiasi yang kuat di dalam pikiran pelanggan.

Merek harus dapat melahirkan keinginan pelanggan mengetahui lebih jauh

dimensi merek yang terkandung di dalamnya. Nama perusahaan yang
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bonafid juga mampu mendukung keunikan asosiasi merek. Indikatornya

adalah akses atau kemudahan, ciri khas tersendiri.

Selain fitur produk dan citra merek, perusahaan perlu mendapatkan informasi

mengenai konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Perusahaan dapat

menyesuaikan fitur produk dan citra merek sesuai perilaku konsumen. Hal tersebut

bertujuan agar produk yang dijual pada konsumen dapat dibeli sesuai dengan

kebutuhan dan keinginannya. Menurut Tjiptono (2008 : 19) pengertian perilaku

konsumen adalah sebagai berikut :

“Perilaku konsumen merupakan tindakan – tindakan individu yang
secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan
menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan
yang mendahului dan mengikuti tindakan – tindakan tersebut”.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor

budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi. Perilaku tersebut nantinya

akan menciptakan sebuah keputusan pembelian konsumen, seperti yang dijelaskan

oleh Kotler & Keller (2012 : 213), keputusan pembelian konsumen didefinisikan

sebagai berikut :

“Proses keputusan pembelian merupakan proses dimana konsumen
melewati lima tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi,
evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian,
yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki
dampak yang lama setelah itu”.

Keputusan pembelian tersebut melalui tahapan – tahapan tertentu yang

biasanya dilakukan oleh konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Kotler & Keller

(20012 : 184) mendefinisikan tahapan – tahapan proses pembelian konsumen sebagai

berikut :
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1. Pengenalan Masalah

Proses pembelian dimulai ketika pembeli merasakan adanya suatu kebutuhan

yang belum terpenuhi olehnya, dan hal itu menjadi awal permasalahan yang dapat

mempengaruhi rangsangan atau dorongan yang dapat berasal dari internal atau

eksternal.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang sudah terangsang atau terdorong untuk memenuhi kebutuhannya

akan berusaha mencari informasi sebanyak – banyaknya tentang apa yang

dibutuhkan.

3. Evaluasi Alternatif

Konsumen membandingkan suatu merek dengan merek lainnya dalam hal atribut

dan fitur produk melalui berbagai informasi merek yang ditemukan dan membuat

penilaian akhir.

4. Keputusan Pembelian

Di sini konsumen secara aktual akan membeli produk yang menurutnya  paling

tepat berdasarkan pilihannya.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Konsumen akan melakukan evaluasi atas ketidakpuasan atau ketidak sesuaian

produk yang dibeli dengan pemuasan kebutuhan konsumen, seperti adanya

kekurangan dalam suatu produk atau adanya hal yang mengganggu seperti adanya

kabar menyenangkan dari merek lain. Di sini produsen khususnya pemasar harus

jeli melihat permasalahan yang terjadi dan memperbaiki segala kekurangan yang

terjadi agar lebih baik kedepannya.

Dari penjelasan variabel – variabel tersebut, dapat dipahami bahwa ketiga

variabel tersebut memiliki hubungan. Menurut Kotler & Amstrong (2012), fitur

produk adalah sarana kompetitif untuk mendeferensiasikan produk perusahaan

dengan pesaing. Melalui fitur, perusahaan dapat menciptakan diferensiasi produknya

dari produk pesaing. Karena itu perusahaan dalam menciptakan sebuah produk, harus

memiliki ciri khas yang dapat membedakan produknya dengan produk dari produk

pesaing. Selain itu Kotler & Keller (2012) menjelaskan bahwa fitur merupakan

karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar produk.
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Citra merek adalah salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen dalam

melakukan pembelian suatu produk atau jasa, citra merek adalah sebuah keyakinan

konsumen terhadap merek tertentu (Tjiptono, 2008) . Selain itu dapat dilihat dari

perilaku konsumen yang selama ini selalu membandingkan citra merek suatu produk

yang bersaing agar mereka dapat menentukan produk mana yang akan dipilih sesuai

dengan kebutuhan , keinginan dan manfaat yang didapat konsumen. Berikut ini

beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Variabel Hasil
1 Matti

Haverila
(2011)

Mobile phone
feature
preferences,
customer
satisfaction
and
repurchase
intent among
male users

X1 = Fitur
X2 =
Kepuasan
Pelanggan
Y = Niat Beli
Kembali

Hasil penelitian menunjukan
bahwa fitur adalah hal yang
paling penting bagi kosumen.

2 Methaq
Ahmed
Sallam
(2014)

The Effects of
Brand Image
and Brand
Identification
on Brand
Love and
Purchase
Decision
Making: The
Role of WOM

X1 = Citra
Merek
X2 =
Identifikasi
Pencinta
Merek
Y =
Keputusan
Pembelian

Penelitian ini
mengungkapkan bahwa
ketika pelanggan fokus pada
aspek positif dari sebuah
perusahaan, dan mereka
mencintai merek, biasanya
diungkapkan menggunakan
kata-kata positif komunikasi
mulut, dan menyebabkan
mereka untuk membuat
keputusan pembelian
terhadap
produk dan jasa perusahaan
kerangka konseptual.

3 Achmad
Yanu Alif
Fianto,
Djumilah
Hadiwidjojo
, & Siti
Aisjah
(2014)

The Influence
of Brand
Image on
Purchase
Behaviour
Through
Brand Trust

X1 = Citra
Merek
X2 = Perilaku
Pembelian
Konsumen

Penelitian ini
mengungkapkan Hasil
analisis penelitian ini
menggunakan Komponen
Structured Generalized
Analisis (GSCA) sebagai
metode penelitian
mengungkapkan bahwa citra
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merek memiliki peran yang
signifikan dalam
mempengaruhi perilaku
pembelian dan kepercayaan
merek juga ternyata memiliki
peran mediasi,
meskipun tidak sepenuhnya
dalam hubungan antara citra
merek dengan perilaku
pembelian.

4 Dian Ayu
(2013)

Pengaruh
Gaya Hidup,
Fitur, dan
Harga
Terhadap
Keputusan
Pembelian
BlackBerry
Curve 9300

X1 = Gaya
Hidup
X2 = Fitur
Y =
Keputusan
Pembelian

Hasil penelitian menunjukan
adanya pengaruh signifikan
baik secara simultan maupun
parsial antara gaya  hidup ,
fitur dan harga terhadap
keputusan pembelian.

5 Janto Paseru
(2015)

Pengaruh
Brand Image
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Motor Scuter
Matic Yamaha
di Kota
Ambon

X1 = Brand
Image
Y =
Keputusan
Pembelian

Hasil penelitian menunjukan
bahwa semua variabel citra
merek yang terdiri dari citra
perusahaan (X1), gambar
pengguna (X2), dan citra
produk (X3) merupakan
variabel yang paling dominan
dalam mempengaruhi
keputusan pembelian
konsumen.

6 Dana
Fitriana dan
Ida Yulianti
(2014)

Pengaruh
Brand Image
Terhadap
Purchase
Intention pada
Produk
Otomotif
(Studi Kasus
pada Calon
Pembeli
Toyota
Avanza di
Auto 2000
Sutoyo-
Malang)

X1 = Brand
Image
Y = Purchase
Intention

Hasil penelitian menunjukan
bahwa secara simultan
dimensi functional image,
affective image, reputation
image berpengaruh secara
signifikan secara purchase
intention. Secara parsial
dimensi functional image,
affective image, reputation
image berpengaruh signifikan
terhadap purchase intention.

7 Ria Pengaruh X1 = Merek Hasil penelitian menunjukan



35

Maharani
Ridhwan
(2014)

Citra Merek
dan Kualitas
Produk
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Honda All
New Jazz di
Kota Malang

X2 = Kualitas
Produk
Y =
Keputusan
Pembelian

bahwa variabel independen
yang terdiri dari citra merek
dan kualitas produk memilki
pengaruh yang signifikan
terhadap keputusan
pembelian sebagai variabel
dependen, sedangkan variabel
yang berpengaruh dominan
terhadap keputusan
pembelian adalah kualitas
produk.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun model kerangka yang dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis

Fitur Produk (X1)

- Kinerja Produk

- Pelengkap Produk

Citra Merek (X2)

- Favorability of
brand association

- Strength of brand
association

- Uniquenness of
brand association

Keputusan Pembelian (Y)

- Pengenalan masalah

- Pencarian Informasi

- Evaluasi Alternatif

- Keputusan Pembelian

-PerilakuPasca Pembelian
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

1. Fitur Produk berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan
Pembelian Toyota Etios Valco.

2. Citra Merek berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan
Pembelian Toyota Etios Valco.

3. Fitur Produk dan Citra Merek berpengaruh secara simultan dan
signifikan terhadap Keputusan Pembelian Toyota Etios Valco.


