BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1

Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pemasaran
Pemasaran merupakan aktivitas yang sangat penting dalam
perusahaan, bahkan pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan
perusahaan dalam menyumbangkan laba melalui aktivitas penjualan
barang/ jasa. The American Marketing Association dalam Kotler dan Keller
(2006:6) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut :
”marketing is an organizational function and a set of processes for
creating, communication, and delivering value to customers and for
managing customer relationship in ways that benefit the
organizationaland its stake holder”.
Kotler dan Keller (2006:6) memandang bahwa : “marketing is
meeting needs profitably”. Berdasarkan definisi pemasaran tersebut, jelas
bahwa pemasaran memiliki tujuan untuk memuaskan konsumen. Dari
beberapa definisi pemasaran tersebut juga dapat diketahui bahwa
sebenarnya pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk menawarkan
barang/ jasa yang ditujukan untuk kepuasan konsumen melalui aktivitas
yang berkaitan dengan produksi, harga, promosi, distribusi produk.
Selanjutnya Kotler dan Keller (2006:6) sebagai berikut : “marketing
management as the art and science of choosing target markets and
getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and
communicating superior customer value.”.

11

Dengan demikian, manajemen pemasaran merupakan suatu
proses pengelolaan pemasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.1.1 Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)
Banyak ahli pemasaran yang mengungkapkan bahwa pemasaran
tanpa strategi hanya akan berjalan di tempat, strategi adalah segalanya.
Dapat dikatakan bahwa marketing strategi sebagai suatu isu sentral dan
krusial dalam fungsi pemasaran. Guiltman dan Paul (dalam McCarthy
et.al, 1998:40) melihat strategi pemasaran sebagai berikut : “a broad mens
of achieving given aims”. McCarthy mendefinisikan marketing strategy
sebagai “ the specification of target market and related marketing mix”.
Menurut Bennet seperti dikuti Fandy Tjiptono 92001:7), Strategi
pemasaran merupakan pernyataan (baik secara implisit maupun eksplisit)
mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya.
Tull dan Kahle juga dikutip oleh Fandy Tjiptono (2001:7) mendefinisikan
strategi pemasaran sebagai berikut :
“Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan
untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan
keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang
dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayanai
pasar sasaran tersebut.”

Boone dan Kurtz (2002:18) mengemukakan bahwa ada dua
langkah untuk mengembangkan strategi pemasaran, yang pertama
mempelajari dann menganalisis pasar sasaran yang potensial kemudian
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memilih di antara pasar tertentu, kedua menciptakan marketing mix untuk
memuaskan pasar yang dipilih.
Menurut Covey seperti dikutip oleh Fandy Tjiptono (2001:6), bahwa
strategi pemasaran terdiri atas lima elemen yang saling berkait. Kelima
elemen tersebut adalah :
1. Pemilihan Pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani yang
dimulai dengan kegiatan segmentasi pasar.
2. Perencanaan Produk, meliputi produk spesifik yang dijual,
pembentukan lini produk dan desain penawaran individual pada
masing – masing lini.
3. Penetapan

Harga,

yaitu

menentukan

harga

yang

dapat

mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
4. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan ecerean
yang dilalui produk hingga mencapai kinsumen akhir yang
membeli dan menggunakannya.
5. Komunikasi Pemasaran (Promosi), yang meliputi periklanan,
Personal Selling, Promosi Penjualan, Direct Marketing, dan Public
Relations.”

Dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, maka
perusahaan

dapat

mencapai

tujuannya

dengan

mengembangkan

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang
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dimasuiki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar
sasaran tersebut secara menguntungkan.

2.1.1.2

Pengertian Marketing Mix

Marketing mix merupakan bagian integral dari strategi pemasaran
secara menyeluruh. Kotler dan Amstrong (2006: 48) Menjelaskan
pengertian marketing mix sebagai “the set of controllable tactical
marketing tolls-product, price, place and promotion-that firm blends to
produce the response it wants in the target market”. Zeithaml,et.al
(2006:25-26) mengemukakan bahwa konsep marketing mix terdiri dari 4P
yaitu : product, price, place (distribution) dan promotion.

2.1.1.3

Unsur – unsur Marketing Mix

Unsur marketing mix terdiri dari empat P (Product, Price, Place dan
Promotion) Yang kini paling banyak diadopsi sebagaimana dikemukakan
oleh Kotler dan Stanton sebelumnya, dipopulerkan pertama kali oleh E.
Jerome McCarthy. Beberapa pakar lain mengemukakan perspektif baru
yang merupakan perluasan dari 4P. Kotler (1986) dalam artikelnya
berjudul “megamarketing” menambahkan 2P lagi yaitu Politics dan Public
Opinion.
Konsep 4P sebagaimana dikenal luas dalam pemasaran menurut
Kotler dan Amstrong (2006:48) dapat dijelaskan secara ringkas sebagai
berikut :
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“1. Produk (product), artinya kombinasi barang-barang dan jasa yang
ditawarkan kepada pasar sasaran.
2. Harga (price) adalah sejumlah uang harus yang harus dibayar oleh
pelanggan untuk memperoleh produk.
3. Distribusi (place) meliputi aktivitas perusahaan agar produk mudah
didapatkan oleh konsumen sasarannya.
4. Promosi (promotion), adalah aktivitas mengkomunikasikan keunggulan
produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya.”

Berdasarkan keterangan – keterangan teori tersebut diatas, maka
dapat diketahui bahwa marketing mix merupakan bagian integral dari
strategi pemasaran dan dapat digunakan dipakai oleh perusahaan untuk
meningkatkan

brand image perusahaan. Namun dalam penelitian ini

sesuai dengan latar belakang masalah pada Bab I unsur – unsur
marketing mix yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis strategi
atau upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan brand image
produk PT. Biotech Farma di Kota Bandung, yaitu hanya 3 P : Produk
(Product), Harga (Price), dan Promosi (Promotion), sedangkan untuk
unsur Distribusi (Place) tidak digunakan karena tidak relevan dengan latar
belakang masalah dimana pemasaran produk PT. Biotech Farma bersifat
spesifik khusus kepada konsumen di Rumah Sakit dengan mekanisme
pemasaran jemput bola ke konsumen, bukan produk umum yang bebas
tersedia di pasar, sehingga dimanapun tempat penyimpanan stok barang
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dan mekanisme distribusinya sudah tentu dapat menjangkau pasar di
Kota Bandung.

2.1.2 Brand Image
Menurut Kotler dan Keller (2012:268) Brand adalah nama, istilah,
tanda, symbol, desain, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut,
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual
atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari para pesaing.
Komponen yang berbeda dari merek – merek, logo, symbol, desain
kemasan, dan sebagainya adalah elemen merek.
Menurut Kotler dan Kapferer (2008:22) merek adalah tanda (karena
itu eksternal) yang berfungsi untuk mengungkapkan kualitas tersembunyi
dari produk yang tidak dapat diakses dengan kontak (penglihatan,
sentuhan, pendengaran, penciuman) dan munkin orang – orang dapat
mengaksesnya melalui pengalaman tapi dimana konsumen tidak ingin
mengambil resiko mencoba produk.
Selanjutnya Kotler dan Keller (2012:241) menjelaskan bahwa brand
adalah produk atau jasa yang dimensinya dapat dibedakan dalam
beberapa cara dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memenuhi
kebutuhan yang sama. Perbedaan – perbedaan ini mungkin fungsional,
rasional, atau berwujud terkait dengan kinerja produk dari merek. Mereka
juga mungkin lebih simbolis, emosional, atau tidak berwujud yang terkait

16

dengan apa yang mewakili merek atau berarti dalam arti yang lebih
abstrak.
Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa brand/ merek adalah nama, istilah, tanda, symbol,
desain, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut dimana unsur – unsur
tersebut digunakan sebagai cara untuk membedakan produk atau jasa
yang ditawarkan, merek menjadi penting karena perbedaan – perbedaan
tersebut bisa berwujud atau tidak berwujud, perbedaan berwujud seperti
fungsi dan kinerja dari merek tersebut, sedangkan perbedaan tak
berwujud lebih kepada simbolis yang didapatkan dari merek dan emosi
saat menggunakan merek tersebut.
Menurut

Kotler

(2006:93)

“Brand

yang

kuat

menciptakan

kepercayaan dan kenyamanan yang lebih besar dan menciptakan citra
akan kualitas yang lebih baik daripada brand yang lain”. Sedangkan,
menurut Kotler dan Amstrong (2012:211) sebuah perusahaan atau brand
image harus menyampaikan manfaat khas produk dan positioning.
Menurut Kapferer (2008:41) brand image secara langsung terkait dengan
profitabilitas.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa brand
yang kuat dapat menciptakan kepercayaan dan kenyamanan yang besar
sehingga dapat memberikan manfaat khas produk tersebut, sehingga
posisi merek di pasar menjadi jelas dan pada akhirnya merek dapat
memberikan keuntungan.
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Menurut Keller (2013:98) brand image atau citra merek adalah
persepsi konsumen terhadap sebuah merek yang tercermin dari asosiasi
merek yang terdapat pada memori konsumen. Kotler dan Pfoertsch
(2006:187) mengatakan bahwa citra merek adalah apa yang secara fisik
ada di depan mata dan indera pelanggan dan apa yang ada di benak
pelanggan dengan informasi tersebut.
Menurut Kumar (2008:32) aspek kontemporer penggunaan promosi
penjualan terletak pada kemampuannya untuk menambah citra merek (
dan tidak untuk melemahkan). Hal ini sangat penting bagi sebuah merek
untuk memastikan bahwa promosi penjualan tidak hanya menarik
konsumen baru, tetapi juga memperkuat asosiasi konsumen lama yang
telah dimiliki oleh merek. Kotler dan Keller (2012:10) juga mengemukakan
bahwa semua perusahaan berusaha membangun citra merek dengan
banyak asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, dan mungkin unik.
Menurut Keller (2013:77) menciptakan citra merek yang positif
dengan mengambil program pemasaran yang menghubungkan asosiasi
yang kuat, menguntungkan, dan unik untuk merek dalam ingatan.
Menurut Kotler (2007: 146) mendefinisikan Brand Image atau Citra
Merek sebgai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh
seseorang terhadap suatu merek. Karena itu sikap dan tindakan
pelanggan terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek
tersebut. Citra merek merupakan syarat dari merek yang kuat dan citra
adalah persepsi yang relative konsisten dalam jangka panjang (enduring
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perception). Sehingga tidak mudah untuk membangun citra, apabila
terbentuk pun akan sulit untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk harus
jelas dan memiliki keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain,
muncullah posisi merek.
Pada dasarnya sama dengan proses persepsi, karena citra
terbentuk dari persepsi yang telah terbentuk lama. Setelah melalui tahap
yang terjadi dalam proses persepsi, kemudian dilanjutkan pada tahap
keterlibatan pelanggan. Level keterlibatan ini selain mempengaruhi
persepsi juga mempengaruhi fungsi memori.
Ajeng Hapsari (2007) mengambil beberapa kesimpulan tentang
brand image sebagai berikut :
1. Brand Image merupakan pemahaman pelanggan mengenai
merek secara keseluruhan. Kepercayaan pelanggan terhadap
merek dan bagaimana pandangan pelanggan tentang merek.
2. Brand

Image

tidak

semata

ditentukan

oleh

bagaimana

pemberian nama yang baik kepada sebuah produk, tetapi juga
dibutuhkan bagaimana cara memperkenalkan produk tersebut
agar dapat menjadi sebuah memori bagi pelanggan dalam
membentuk suatu persepsi akan sebuah produk.
3. Brand

Image

kepercayaan,

sangat
dan

berpatokan

pandangan

terhadap suatu merek.
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atau

pada

pemahaman,

persepsi

pelanggan

4. Brand Image dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang
muncul di benak pelanggan ketika mengingat sebuah merek
tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul
dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada
suatu merek.
5. Brand

Image

kepercayaan,

sangat
dan

berpatokan

pandangan

atau

pada

pemahaman,

persepsi

pelanggan

terhadap suatu merek.
6. Brand Image dapat dianggap jenis asosiasi yang muncul di
benak pelanggan ketika mengingat sebuah merek tertentu.
Asosiasi tersebut secara sederhanan dapat muncul dalam
bentuk pemikiran atau citra terntentu yang dikaitkan pada suatu
merek.
7. Brand Image yang positif akan membuat pelanggan menyukai
suatu produk dengan merek yang bersangkutan di kemudian
hari, sedangkan bagi produsen brand image yang baik akan
menghambat kegiatan pemasaran pesaing.
8. Brand Image merupakan faktor yang oenting yang dapat
membuat

pelanggan

mengeluarkan

keputusan

untuk

mengkonsumsi bahkan sampai kepada tahap loyalitas di dalam
menggunakan suatu merek produk terntentu, karena Brand
Image mempengaruhi hubungan emosional antara pelanggan

20

dengan suatu merek, sehingga merek yang penawarannya
sesuai dengan kebutuhan akan terpilih untuk dikonsumsi.
Menurut Park dan Srinivasan, yang dikutip oleh Rangkuti (2002)
brand image memiliki beberapa manfaat, yaitu :
1. Keuntungan

yang

berkaitan

dengan

penampilan

serta

keunungan yang didapat saat ini – merek yang positif dapat
meningkatkan

keuntungan

yang

diraih,

dapat

membuat

pelanggan menerima kenaikan harga dari suatu produk,
meningkatkan eektivitas marketing komunikasi dan peningkatan
dalam kerjasama perdagangan.
2. Keuntungan berkaitan dengan pendapatan jangka panjang –
kesetiaan

pelanggan

terhadap

suatu

merek

sehingga

perusahaan lebih kuat dalam menanggapi serangan dari para
pesaing dan lebih kuat dalam menangani krisis pemasaran.
3. Keuntungan berkaitan dengan potensi perusahaan untuk
berkembang – kesempatan untuk memberikan surat izin untuk
membuka cabang, memberikan kekuatan yang positif dalam
pemasaran melalui mulut ke mulut, kemampuan merek dalam
mempermudah penganalan produk sebagai perluasan merek.
4. Penelitian – penelitian telah menemukan bahwa merek dapat
memiliki pengaruh positif terhadap pilihan pelanggan, pilihan
pelanggan terhadap barang yang lebih disukai dan niat untuk
membeli, kerelaan mereka untuk membayar harga yang lebih
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untuk

merek

tertentu,

menerima

perluasan

merek

dan

merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain.
Dengan demikian berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas
dapat dikatakan bahwa brand image atau citra merek adalah persepsi
konsumen yang terbentuk dibenak konsumen melalui proses komunikasi
pemasaran atau promosi dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga
brand image atau citra merek akan terbentuk ketika proses komunikasi
pemasaran atau promosi dilakukan.

2.1.3 Faktor yang membentuk Brand Image
Faktor tertentu yang membentuk suatu brand image

menurut

Aaker yang dikutip Maya Widjaja & Serli Wijaya (2007), adalah sebagai
berikut :
A. Brand Awareness (Kesadaran terhadap merek produk)
Brand awareness, terjadi ketika masyarakat mengenal suatu
produk sebagai milik perusahaan tertentu. Penjelasan mengenai piramida
brand awareness dari tingkat terendah sampai dengan tingkat yang
tertinggi adalah sebagai berikut :
1. Unware the brand (tidak menyadari merek)
Merupakan

tingkat

yang

paling

rendah

dalam

piramida

kesadaran merek, dimana pelanggan tidak menyadari akan
adanya suatu merek.
2. Brand Recall (peringatan kembali terhadap merek)
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Peringatan kembali terhadap suatu merek didasarkan pada
permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu
dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan dengan peringatan
kembali tanpa bantuan, karena berbeda dari tugas pengenalan,
responden tidak perlu dibantu untuk memunculkan merek
tersebut.
3. Brand Recognition (pengenalan merek)
Tingkat pengenalan minimal dari kesadaran merek. Hal ini
penting pada saat seseorang pembeli memilih suatu merek
pada saat melakukan pembelian.
4. Top of Mind (Puncak Pikiran)
Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi
bantuan peringatan dan dia dapat menyebutkan suatu nama
merek, maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali
merupakan puncak pikiran (top of mind). Dengan kata lain,
merek tersebut merupakan merek yang ada dalam benak
pelanggan.
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Top of
Mind
Brand Recall

Brand Recognition

Unware of Brand

Gambar 2.1 Piramida Brand Awareness Menurut David Aaker
B. Brand Association
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah asosiasi suatu merek
tersebut. Brand Association adalah segala hal berkaitan dengan ingatan
mengenai merek. Asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi
perusahaan dan para pelanggan, karena dapat membantu proses
penyusuan informasi untuk membedakan merek yang satu dengan merek
yang lainnya. Terdapat lima keuntungan brand association, Maya Widjaja
& Serli Wijaya (2007), yaitu :
1. Dapat membantu proses penyusunan informasi , asosiasi –
asosiasi yang terdapat pada suatu merek, dapat membantu
mengikhtisarkan

sekumpulan

fakta

dan

spesifikasi

yang

terdapat dengan mudah dan dikenal pelanggan.
2. Adanya perbedaan suatu asosiasi dapat memberikan landasan
yang penting bagi usaha pembedaan. Asosiasi – asosiasi merek
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dapat

memainkan

peran

yang

sangat

penting

dalam

membedakan satu merek dari merek yang lainnya.
3. Adanya alasan untuk membeli pada umumnya asosiasi merek
sangat membantu pelanggan untuk mengambil keputusan untuk
membeli produk tersebut atau tidak.
4. Penciptaan sikap atau perasaan positif, asosiasi merek dapat
merangsang perasaan positif yang pada gilirannya akan
berdampak positif terhadap produk yang bersangkutan.
5. Adanya landasan untuk perluasan, asosiasi merek dapat
menghasilkan landasan bagi perluasan merek, yaitu : dengan
menciptakan rasa kesesuaian antara merek dengan sebuah
produk.

2.2 Kerangka Pemikiran
Dalam menganalisis upaya meningkatkan brand image produk PT.
Biotech Farma di Kota Bandung, perlu dilakukan beberapa upaya yang
berkaitan dengan unsur – unsur marketing mix sebagai bagian integral
dari strategi pemasaran namun dari 4 unsur marketing mix, dalam
penelitian ini hanya mencakup 3 unsur marketing mix, dikarenakan sesuai
kondisi bisnis PT. Biotech Farma yang tentu tidak memiliki kendala pada
unsur Place atau distribusi karena cara pemasaran produk alat kedokteran
yang bersifat jemput bola atau direct selling langsung kepada konsumen 3
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Unsur Marketing Mix yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut :
1. Produk (Produk), unsur ini digunakan untuk menganalisa produk
yang dipasarkan oleh PT. Biotech Farma di Kota Bandung, serta
untuk menganalisa bagaimana tanggapan konsumen terhadap
produk PT. Biotech Farma yang relatif baru masuk ke pasar
indonesia pada tahun 2011 dan upaya apa yang harus dilakukan
pada unsur ini guna meningkatkan brand image produk PT. Biotech
Farma di Kota Bandung, walaupun PT. Biotech Farma tidak dapat
banyak berinovasi pada unsur ini dikarenakan posisi PT. Biotech
Farma sebagai importir dan distributor bukan sebagai produsen.
2. Harga (Price), unsur ini digunakan untuk menganalisa strategi
penetapan harga yang dilakukan PT. Biotech Farma dalam
memasarkan produknya di Kota Bandung, serta menganalisa
bagaimana tanggapan konsumen terhadap harga yang ditetapkan
oleh PT. Biotech Farma dan upaya apa yang harus dilakukan pada
unsur ini guna meningkatkan brand image produk PT. Biotech
Farma.
3. Promosi (Promotion), unsur ini digunakan untuk menganalisa
bagaimana cara promosi yang dilakukan oleh PT. Biotech Farma
dalam

memasarkan

produk

nya

di

Kota

Bandung,

serta

menganalisa tanggapan konsumen terhadap cara promosi yang
dilakukan oleh PT. Biotech Farma dan

26

upaya apa yang harus

dilakukan

oleh

PT.

Biotech

Farma

pada

unsur

ini

guna

meningkatkan brand image produk PT. Biotech Farma di Kota
Bandung.
Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada
gambar di bawah ini :

Analisis dan Strategi Peningkatan Brand
Image Produk PT. Biotech Farma
di Kota Bandung

Upaya - upaya Peningkatan Brand Image dari unsur :
1. Produk
2. Harga
3. Promosi

Peningkatan Brand Image Produk PT. Biotech Farma
di Kota Bandung

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
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