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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan suatu faktor penting dalam suatu siklus yang 

bermula dan berakhir dengan kebutuhan. Pemasar harus dapat menafsirkan, 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan produk, 

menetapkan harga, mempromosikan produk secara efektif, mendistribusikan 

produk serta mengkombinasikannya dengan data pasar seperti lokasi konsumen, 

jumlah dan keseluruhan konsumen. Pemasaran telah didefinisikan dalam banyak 

acara dan dikemukakan oleh beberapa ahli pemasaran. Menurut  Kotler dan 

Keller (2007:6) pengertian pemasaran secara social adalah sebagai berikut : 

 “Pemasaran suatu proses social yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain” 

 Untuk pengertian manajerial, pemasaran sering digunakan sebagai seni 

mejual produk-produk. Sedangkankan pemasaran menurut AMA (American 

Marketing Association) yang dikuti dari Kotler dan Keller (2007:6) adalah 

sebagai berikut : 

 “Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengklasifikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.“ 
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 Sedangkan definisi pemasaran menurut  Warren J. Keegan yang dikutip 

oleh Buchory Achmad (2010:2) adalah sebagai berikut : 

 “Marketing is the process of focusing the resources and objective of an 

organization an environmental approtunities and needs” 

Artinya :  

“Pemasaran adalah suatu proses yang berfokus pada sumber daya manusia 

dan bertujuan untuk memanfaatkan peluang-peluang pasar secara global“ 

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

suatu kegiatan dalam organisasi dengan proses menciptakan, mengkonsumsikan 

dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk menjalin hubungan dengan 

pelanggan agar menguntungkan bagi organisasi dan stokeholder sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuannya. 

2.2   Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari aktivitas pemasaran. Dengan menerapkan ilmu manajemen 

pemasaran, perusahaan dapat menentukan pasar yang dituju dan membina 

hubungan yang baik dengan pasar sasaran tersebut. 

 Manajemen Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:6)  adalah : 

“Manajemen Pemasaran adalah sebagai ilmu dan seni memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul”. 
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 Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Dr. Herry Achmad Buchory, 

S.E, M.M (2010:5) adalah : 

 “Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan 

jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan 

memenuhi tujuan organisasi”. 

 Dari kedua pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 

suatu perusahaan atau organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai, yang dapat 

mendukung terciptanya tujuan perusahaan dan menjalin hubungan yang baik 

dengan pasar sasaran tersebut. 

2.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran adalah titik sentral dari terjadinya kegiatan pemasaran. 

Tanpa adanya alat-alat pemasaran tersebut, maka tidak akan terjadi kegiatan 

pemasaran. Untuk menghadapi persaingan, perusahaan berusaha meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen dengan cara menkombinasikan variabel-variabel 

dalam bauran pemasaran (marketing mix) seperti produk dengan harga, distribusi 

dengan promosi, produk dengan promosi dan seterusnya. 

 Menurut Alma (2007:25) bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

“Marketing mix merupakan startegi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil 

paling memuaskan”. 
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Sedangkan menurut Kartajaya (2006:18) adalah sebagai berikut : 

“Marketing mix merupakan taktik dalam mengintegrasi tawaran, logistic 

dan komunikasi produk atau jasa”. 

 Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa bauran pemasaran adalah 

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

pemasaran yang dibaurkan oleh perusahaan untuk membuat respon yang 

diinginkan dari pasar sasaran. 

 Kotler dan Amstrong (2007;52) menjelaskan ada empat komponen yang 

tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran (marketing mix) yang terkenal dengan 

sebutan 4P diantaranya sebgai berikut : 

1. Produk (product) 

Produk berarti barang dan jasa yang dikombinasikan oleh perusahaan yang 

akan disampaikan kepada target market. 

Menurut Kotler dan Keller (2007;4) mendefinisikan produk yaitu : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan” 

2. Harga (Price) 

Price (harga) adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen atau 

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008;465) menyatakan bahwa harga adalah : 

“Harga adalah sejumlah uang satuan (satuan moneter) atau aspek 

lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu 

yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk”. 
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3. Distribusi (place) 

Place (tempat/saluran distribusi) termasuk aktvitas dari perusahaan untuk 

membuat produk yang dihasilkan samapai ke tangan konsumen. 

Menurut Alma (2007;49), saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah: 

“Lembaga yang saling terkait untuk menjadikan produk atau jasa siap 

digunakan atau dikonsumsi”. 

Meskipun perantara pemasaran pada dasarnya merupakan factor lingkungan 

yang berada diluar jangkauan perusahaan, seorang eksekutif perusahaan 

mempunyai ruang gerak yang besar sekali pada waktu ia berhubungan dengan 

mereka. Tanggung jawab perusahaan adalah (1) memilih dan mengelola 

saluran perdaganan mana yang dipakai untuk menyalurkan produk agara dapat 

mencapai pasar yang tepat dalam waktu yang tepat pula; (2) mengembangkan 

system distribusi untuk pengiriman dan penaganan produk secara fisik melalui 

saluran ini. 

4. Promosi (promotion) 

Promotion (promosi) adalah aktifitas untuk mengkonsumsikan berbagai 

keunggulan yang dimiliki suatu produk dan mempengaruhi target market 

untuk membeli produk tersebut. 

Menurut William J. Stantton yang dikutip oleh Djaslin saladin (2003;171) 

mengungkapkan bahwa promosi adalah : 

“Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan 

yang didayagunakan untuk meberitahukan, membujuk dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan”. 
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Dari keempat komponen tersebut data disimpulkan bahawa bauran 

pemasaran merupakan faktor internal dari perusahaan, dimana perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya dan mempengaruhi respon dari 

pasar sasaran.  

2.3.1 Produk (product)  

 Pengertian sempit produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia 

yang berwujud dan dihimpun dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal. 

Pengertian luas dari produk adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud 

(tangible) dan tidak berwujud (intangible) didalamnya sudah tercakup warna, 

harga,kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan yang diberikan 

produsen dan pengecer yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan 

yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan-kebutuhan konsumen,karena 

Produk merupakan elemen kunci dari penawaran di  pasar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk tidak hanya dalam pengertian fisik, 

akan tetapi produk diartikan secara luas bisa beruapa jasa manusia, tempat, 

organisasi, dan gagasan. 

Menurut Kotler & Keller (2010:4) produk ialah : 

 “Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan sepada pasar, 

untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, 

informasi, dan ide”.  
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Menurut Stanton yang dikutip Alma (2008:139) : 

“Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, 

nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelkayanan pabrik serta 

pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya”. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu atribut yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat ditawarkan 

kepada pekanggan yang diciptakan oleh perusahaan untuk digunakan dan 

dikonsumsi serta mempunyai nilai-nilai yang menguntungkan sehingga dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Gambar 2.1 

Pengertian Produk 

                                 
Sumber : Tjiptono (2007 : 95) “Strategi Pemasaran” 

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas 

sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetisi 

dan kapasitas perusahaan serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat pula 
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disefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui 

hasil produksinya.  

Dalam mengembangkan produk, salah satu strategi produk yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan adalah menciptakan brand. Brand merupakan suatu hal 

penting bagi konsumen untuk mengenal barang dan atau jasa yang ditawarkan. 

Agar brand mudah dikenal masyarakat, maka penciptaan brand harus 

mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain :  

1. Mudah diingat  

2. Terkesan hebat dan modern  

3. Memiliki arti (dalam arti positif)  

4. Menarik perhatian  

2.3.2 Klasifikasi Produk  

 Produk merupakan abagian dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang 

memiliki peranan penting dalam penjualan. Pada dasarnya keuntungan yang 

diperoleh perusahaan berasal dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkan. 

Produk merupakan sesuatu yang dijual perusahaan kepasar dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut. 

 Dalam kenyataannya, produk yang tersedia di pasar sangat beraneka 

ragam dan tidak terhitung jumlahnya. Setiap produk memiliki ciri masing-masing 

dan hal itulah yang menjadikan suatu produk terlihat unik dan berbeda dari yang 

lain. 

 Menurut Kotler & Keller (2010:6), produk dapak diklasifikasikan 

menjadi tiga kelompok menurut daya tahan dan wujudnya yaitu : 
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1. Barang yang tidak tahan lama (non durable goods) 

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

dikonsunsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 

Contoh : Minuman kemasan dan sabun, karena barang-barang tersebut sering 

dibeli.  

2. Barang tanah lama (durable Goods) 

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dapat digunakan 

untuk waktu yang lama. 

Contoh : peralatan mesin, lemari es, pakaian 

3. Jasa (service)  

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

dan dapat musnah. 

Contoh : salon potong rambut, notaris 

Sedangkan klasifikasi produk menurut kebiasan berbelanja konsumen 

dibedakan menjadi : 

1. Barang Konsumen (consumer goods) 

Yaitu barang-barang yang dibeli konsumen akhir untuk dikonsumsi pribadi 

berdasarkan kebiasaan belanja. Barang-barang ini dapat dikelompokan 

menjadi empat golongan yaitu : 

a. Barang Sehari-hari (Convenience Good) 

yaitu barang-barang yang biasanya sering dibeli pelanggan dengan cepat 

dan dengan upaya yang sangat sedikit. Contohnya:  minuman ringan, 
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sabun, dan surat kabar. Barang convenience dapat dikelompokan kedalam 

tiga jenis, yaitu : 

1) Staples Goods/barang kebutuhan pokok, yaitu barang yang dibeli 

konsumen secara teratur. 

Contoh : beras dan pasta gigi 

2) Impulse Goods, yaitu barang yang dibeli berdasarkan keinginan 

seketika, tanpa perencanaan atau usaha pencarian. Contoh : permen 

dan majalah. 

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

kebutuhan mendesa. Contoh : payng dan jas hujan pada saat musim 

hujan 

b. Barang Belanja (Shopping Goods) 

Yaitu barang-barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh 

konsumsen berdasarkan kecocokan, kualiats, harga, dan gaya dalam proses 

pemilihan dan pembeliannya. Contoh : pakaian, mobil bekas, dan 

peralatan rumah tangga utama. Barang shopping dapat dikelompokan 

kedalam dua jenis, yaitu : 

1)  Homogeneous Shopping Goods/Barang Belanja Homogeny,  yaitu 

barang-barang yang oleh konsumen dianggap memiliki kualiatas 

serupa tetapi mempunyai harga cukup berbeda sehingga memberikan 

alas an yang kuat bagi perbandingan belanja. Contoh : TV, Komputer, 

Handphone, dan lain-lain. 
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2) Heterogenous Shopping Goods, yaitu barang yang berbeda dalam hal 

keistimewaan dan jasa produk yang mungkin lebih penting dari pada 

harganya. Penjual barang belanja heterogen menjual pilihan barang 

yang luas untuk memuaskan selera perorangan dan harus mempunyai 

wiraniaga untuk memberikan nasihat. Contoh : pakaian dan peralatan 

rumah tangga. 

c. Barang Khusus (Speciality Goods)  

Barang-barang dengan mempunyai ciri-ciri khusus atau identifikasi merek 

yang unik, karena itulah cukup banyak pembeli bersedia melakukan upaya 

pembelian yang khusus. Contoh : Mobil mewah jaguar, komponen stereo, 

peralatan fotografi dan busana pria. 

d.   Barang yang Tidak Dicari (Unsought Goods) 

Unsought Goods adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen 

atau biasanya mereka tidak terpikir untuk membelinya. Contoh : tanah 

kuburan, batu nisan, ensiklopedia. 

2. Barang Industri (Industrial Goods) 

Organisasi membeli barang dan jasa, barang industry dapat diklasifikasikan 

berdasarkan biaya relative dan bagaimana memasuki proses produksi. Barang-

barang ini dapat dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu : 

a. Bahan baku dan suku cadangan  (material and parts) 

Yaitu barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. 

Barang-barang ini terbagi menjadi dua,yaitu : 
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1) Bahan mentah, bahan-bahan yang belum diolah secara mekanik. Bahan 

mentah dibagi menjadi dua, yaitu produk pertanian (gandum, kapas, 

ternak, buah-buahan, dan sayuran) dan produk alami (ikan, kayu, 

minyak mentah, biji besi) 

2) Bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur, barang-barang yang 

sudah dikelola secara mekanik. Dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku 

komponen dan suku cadangan komponen. 

b. Barang modal (capital items) 

Adalah barang-barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau 

pengelolaan produk jadi. Barang modal meliputi : 

1) Instalasi  

Contoh : Peralatan berat (generator, mesin pancang, computer 

mainframe, lift) dan bangunan (pabrik,kantor). 

2) Peralatan  

Meliputi perlengkapan dan peralatan pabrik portable dan 

perlengkapan kantor. Contoh : Perkakas perukangan, truk pengankut 

dan perlengkapan kantor ( computer pribadi, ATK, meja, kursi). 

c. Layanan bisnis dan posakan (supplies and business service) 

Adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan 

atau pengelolaan produk jadi, meliputi : 

1) Pasokan Operasi 

Contoh : batu bara, kertas tulis, pensil, pulpen, dll 
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2) Barang untuk Pemeliharaan dan Perbaikan  

Contoh : cat, paku, dan sapu 

2.3.3 Bauran Produk  

Disamping klasifikasi produk juga terdapat bauran produk yaitu kumpulan 

dari semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu 

kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, kedalaman. 

Keluasan dan konsistensi tertentu. Menurut Kotler & Keller (2010;16) bauran 

produk terdiri dari : 

1. Lebar : Mengacu pada beberapa banyak lini produk yang berbeda yang dijual 

perusahaan. 

contoh : NIKE memiliki banyak lini berupa produk sepatu, produk baju, 

produk accesoris , parfume 

2. Kedalaman : Mengacu pada banyaknya varian yang ditawarkan masing-

masing produk dalam lini. 

Contoh : Panjang lini produk sepatu NIKE ada beberapa seperti, Nike 

Hyperfuse, Nike Hyperdunk, Nike Mercurial 

3. Panjang Bauran Poduk :  Mengacu pada jumlah total produk dalam bauran 

Contoh : Produk sepatu NIKE yang bermerek Nike Hyperdunk memiliki 2 

model yaitu low dan hight. 

4. Konsistensi dari Bauran Produk : Mengacu pada seberapa erat hubungan 

berbagai lini prooduk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran 

distribusi, atau hal lainnya. 
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Contoh : Berbagai lini produk NIKE memang konsistan dalam hal mereka 

merupakan barang konsumsi yang melalui saluran distribusi yang sama. 

 

2.4 Merek (Brand)  

 Merek adalah salah satu yang sangat penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alas an, 

dimana merek suatu produk berarti memberikan suatu nilai tambah produk 

tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu 

merupakan identitas. Untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan  

dari perusahaan lain. Dengan identitas khusus produk tertentu akan lebih mudah 

dikenali oleh konsumen dan akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk 

tersebut. 

 Tujuan perusahaan memberikan merek adalah menciptakan pembelian 

ulang konsumen terhadap produk yang dihasilkannya dan pemberian merek 

memberikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan 

konsumen. Dengan demikian hubungan itu diharapakan dapat menghasilkan 

pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan menghasilkan 

keuntungan. 

 Suksesnya suatu bisnis atau produk konsumen tergantung pada 

kemampuan target pasar dalam membedakan suatu produk dengan lainnya. Merek 

adalah alat utama yang digunakan oleh pemasar untuk membedakan produk 

mereka dari produk pesaing. 
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2.4.1 Pengertian Merek 

 Merek merupakan attribute  produk yang sangat penting dan dapat 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan. Agar dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai brand ini, maka penulis 

mengemukakan pengertian brand dari beberapa ahli diantaranya : 

 Menurut American Marketing Associations (AMA) dalam Kotler 

(2003:418),  

“Merek (brand) merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain 

atau panduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk memberi 

identitas bagi barang atau jasa yang dibuat atau disediakan suatu penjual 

atau kelompok  penjual serta untuk membedakannya dari barang atau jasa 

yang disediakan pesaing” 

Sedangkan menurut Aaker (1996)  adalah : 

“Nama atau simbol yang bersifat membedakan (seperti logo, cap, 

kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu” 

 Menurut UU MEREK No. 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 yang dikutip 

oleh Tjiptono (2005:2) adalah : 

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

angka-angka, sususnan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa“. 
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Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pemberian merek 

dimaksdukan untuk menidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Merek 

sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsistan memberikan 

keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik 

memberikan jaminan kepada konsumen . 

 

Bagian dari merek menurut Kotler & Amstrong (2008;76) : 

1. Nama merek (brand name) adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan 

2. Tanda merek (brand mark) adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal, 

tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna 

khusus. 

3. Tanda merek dagang (trade mark) adalah merek atau sebagian dari merek 

yang dilindungi bukan karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang 

istimewa. 

4. Hak cipta (copyright) adalah hak istimewa yang dilindungi oleh undang-

undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya 

music, atau karya seni. 

Menurut Kotler (2005;82) merek memiliki enam level pengertian yaitu : 

1. Atribut (Attributes): suatu merek mengingatkan atribut-atribut tertentu.  

2. Manfaat (Benefit): atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional.  

3. Nilai (Value): merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  
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4. Budaya (Culture): merek dapat mewakili atau melambangkan suatu budaya 

tertentu.  

5. Personal (Personality): sebuah merek dapat mencerminkan kepribadian 

tertentu.  

6. Pemakai (User): merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk tersebut.  

Merek harus memiliki kualitas yang lebih sehingga suatu merek dapat 

dikenal dan memiliki keunikan sendiri. Dengan enam tingkat pengertian merek, 

pemasar harus menentukan pada tingkat mana akan menanamkan identitas merek. 

Merupakan satu kesalahan untuk mempromosikan hanya attribute merek saja 

karena : 

1. Pemebeli tidak begitu tertarik pada attribute merek dibandingkan dengan 

manfaat merek. 

2. Pesaing dapat dengan mudah meniru attribute tersebut 

3. Attribute yang sekarang mungking nanti akan kurang bernilai, sehiungga 

merugikan mereka yang telah terlalu terikat pada attribute tersebut. 

2.4.2 Karakteristik Merek  

Menurut Freddy Rangkuty (2002;37) karakteristik merek adalah sebagai 

berikut : 

1. Nama merek harus menunjukan manfaat dan mutu produk tersebut. 

2. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenal, dan diingat. 

3. Nama merek harus mudah terbedakan, artinya harus spesifik dan khusus. 
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4. Nama merek harus mudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. 

5. Nama merek harus bisa memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat 

perlindungan hukum. 

Suatu merek yang baik harus dapat memenuhi karakteristik di atas, 

meskipun pada kenyataannya tidak semua merek tersebut dapat memenuhi 

karakteristik tersebut. Tetapi bagi perusahaan yang ingin memiliki keunggulan 

bersaing, mereka akan berusaha untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut bagi 

produk yang dihasilkannya sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dari 

pemberian merek. 

2.4.3 Manfaat Merek 

Merek (Brand) mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan 

memungkinkan konsumen atau organisasi untuk menetapkan tanggung jawab 

pada pembuat atau distribusi tertentu. Konsumen bisa mengevaluasi produk 

identik secara berbeda, tergantung pada bagaimana produk diberi merek. 

Konseumen belajar tentang mencirikan suatu produk (baikitu barang maupun jasa) 

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan 

lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang 

merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali 

produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut 

pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produk  yang asli 

dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Untuk memungkinan satu 

perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa 

yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadiperan penting 
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dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi 

terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata 

konsumen.   

Berikut ini meruopakan manfaat merek bagi perushaan Menurut Kotler 

diterjemahkan oleh Molan (2005;90) menyatakan sebagai berikut: 

1. Manfaat merek ditinjau dari sudut pandang produsen, adalah : 

a. Nama merek memudahkan penjual mengolah atau memproses pesanan-

pesanan dan menelusuri masalah. 

b. Nama merek dan tanda merek penjual tersebut memberikan perlindungan 

hukum atas ciri-ciri produk yang unik.  

c. Nama merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk menarik 

pelanggan yang setia dan memberikan keuntungan. Loyalitas merek 

memberikan perlindungan kepada penjual dari persaingan. 

d. Penggunaan merek membantu penjual tersebut melakukan segmentasi 

pasar. 

e. Merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan tersebut, yang 

lebih memudahkannya meluncurkan merek-merek baru dan diterima oleh 

distributor dan konsumen. 

2. Manfaat merek ditinjau dari sudut pandang konsumen 

a. Merek dapat membedakan produk tanpa harus diperiksa secara teliti. 

b. Merek menunjukan kepada pembeli mengenai mutu produk. 

c. Merek meningkatkan efisiensi pembeli. 
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d. Merek membantu konsumen mendapatkan beberapa informasi tentang 

produk tersebut. 

Selain memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen, merek juga 

memberikan manfaat bagi distributor. Berikut ini alasan distributor 

menggunakan merek, yaitu : 

a. Distributor menggunakan merek bertujuan agar penyaluran barang lebih 

mudah. 

b. Dapat mengidentifikasikan pemasok 

c. Agar standar kualitas yang telah ditanamkan dapat dipertahankan 

d. Meningkatkan prefensi bagi pembeli dan bebas menentukan harga 

2.5 Keputusan Dalam Branding  

        Menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (2005;11) ada beberapa 

keputusan dalam branding yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut : 

1. Keputusan pembentukan merek  

2. Keputusan pemberian nama merek (brand name decision) 

3. Keputusan strategi merek (brand strategi decision) 

4. Keputusan penetapan ulang posisi merek ( brand repositioning decision) 

2.6      Citra Merek (brand image) 

2.6.1 Pengertian Citra Merek (Brand Image) 

 Brand image pada setiap perusahaan selalu dianggap penting karena dapat 

membantu perusahaan tersebut untuk memposisikan diri mereka, pasar dan juga 

dalam mempertahankan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen sering 
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mengartikan produk yang memiliki brand yang baik sebagai produk yang 

berkualitas baik pula. Keterkaitan konsumen pada suatu merek akan lebih kuat 

apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan untuk 

mengkomunikasikannya sehingga akan terbentuk citra merek (brand image). 

Brand image yang baik akan mendorong untuk meningkatkan volume penjualan. 

Untuk lebih jelasnya beberapa ahli mengungkapkan pendapatan mengenai Brand 

image : 

 Pengertian brand image menurut Kotler & Keller (2007;332) adalah : 

 “Suatu kesan yang ada dalam benak konsumen ngenai suatu merek 

yang hal ini dibentuk oleh pesan dan pengalaman konsumen mengenai 

merek, sehingga menimbulkan citra yang ada dalam benak konsumen “ 

 Menurut Fandy Tjiptono (2005;49) pengertian brand image (citra merek) 

adalah: 

 “Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu”  

 Pengertian brand image (citra merek) menurut Christina Whidya Utami 

(2006;212) adalah : 

 “Serangkaian asosiasi yang biasanya di organisasikan di seputar 

beberapa tema yang bermakna” 

 Jadi brand image adalah serangkaian deskripsi tentang asosiasi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Brand image dan suatu produk 

yang baik akan mendorong para calon pembeli  untuk membeli produk tersebut 

daripada membeli produk yang sama dengan merek lain. Karena itu penting bagi 
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perusahaan untuk selalu menjaga brand image perusahaannya agar selalu 

mendapat kepercayaan dari konsumen. 

2.6.2 Dimensi Citra Merek 

Menurut Gary Hamel dan CK Prahalad (Kertajaya;2000:484) yang 

mengemukakan bahwa terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam 

sebuah Merek, agar merek terbentuk dengan baik dan nantinya memberikan citra 

yang baik, yaitu : 

1. Recognition  

Yaitu tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika sebuah merek 

tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan 

mengandalkan harga yang murah. 

2. Reputation 

Yaitu tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena lebih 

terbukti memiliki track record yang baik. 

3. Affinity 

Yaitu suatu emosional relationship yang timbul antara sebuah merek dengan 

konsumenya, sebuah produk dengan merek yang disukai oleh konsumen akan 

lebih mudah dijual dan sebuah produk dengan persepsi memiliki kualitas yang 

tinggi akan mempunyai reputasi yang baik. 

4. Loyalty  

Yaitu  menyangkut seberapa besar kesetiaan konsumen yang menggunakan 

merek bersangkutan. 
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2.6.3 Strategi Mencapai brand Image  

Brand image yang kuat dapat dicapai dengan menciptakan keakraban akan 

nama brand yang dapat dilakukan melalui  (Arnold 1992 : 118) yaitu : 

1. “Being Different” produk harus memiliki pembeda atau keistimewaan 

sehingga mudah diingat dan dikenal. 

2. Melibatkan slogan atau jingle sehingga mudah diingat dalam aktivitas 

promosi. 

3. Symbol Exposure untuk memudahkan pengenalan konsumen akan brand 

4. Event Sponsorship (Belive The Line) untuk menarik perhatian masyarakat 

5. Mempertimbangkan brand extension untuk membuat brand lebih menonjol 

6. Recall Require Repetition untuk mencapai tingkat Brand Image yang 

diinginkan. 

2.7   Perilaku Konsumen  

2.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen  

Para pemasar membutuhkan informasi yang andal mengenai konsumennya 

dan ketrampilan khusus untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi. 

Kebutuhan ini berkontribusi pada pengembangan perilaku konsumen sebagai 

bidang studi spesifik dalam pemasaran. Secara sederhana, istilah perilaku 

konsumen mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh para  individu dalam 

membeli dan menggunakan barang dan jasa.  

 Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini (Setiadi, 
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2003:3). Dalam hal ini pemasar harus mampu memahami apa yang dipikirkan, 

dirasakan,dilakukan oleh konsumen sehubungan dengan pemenuhan keinginan 

dan kebutuhannya. 

 Menurut The American  Marketing  Association (Setiadi, 2003:3), 

perilaku konsumen adalah: “interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, 

perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan 

pertukaran dalam hidup mereka. 

Dari defenisi tersebut, terdapat 3 (tiga) ide penting yaitu : Perilaku 

konsumen adalah dinamis, melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku 

dan kejadian di sekitar kita dan melibatkan pertukaran.” 

Selanjutnya Schiffman dan Kanuk (2000) menyatakan bahwa : 

“Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghentikan konsumsi produk, jasa, dan gagasan”. 

Menurut Kotler dan Amstrong  yang (2008:158), prilaku konsumen adalah 

sebagai berikut : 

“Perilaku konsumen adalah prilaku pembelian konsumen akhir, 

perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk 

konsumen pribadi”. 

 Sedangkan menurut Eugel El Al. yang dikutip oleh Tjiptono (2008;19), 

definisi prilaku konsumen adalah sebagai berikut : 

 “Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang 

secara langsung terlihat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan 
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menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut”. 

Dari beberapa pengertian perilaku konsumen yang dipaparkan oleh para 

ahli pemasaran, maka dapat disimpulkan, yaitu : 

1. Perilaku konsumen menyoroti individu dan rumah tangga 

2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian 

serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk. 

3. Perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang 

dibelanjakan, kapan, dengan siapa, siapa saja, dan bagaimana barang yang 

sudah dibeli dikonsumsi. Selain itu juga terdapat variabel-variabel yang tidak 

dapat diamati, seperti nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, 

persepsi, bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif, dan apa yang 

dirasakan konsumen tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang 

bermacam-macam. 

 

2.7.2 Jenis Pembelian  

 Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih 

banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta. Kotler (2005;221). 

Membagi 4 (empat) jenis prilaku pembeli konsumen berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara merek, yaitu : 
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1. Prilaku Pembeli yang Rumit  

Terdiri dari tiga proses 3 (tiga) langkah : 

a. Pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut 

b. Konsumen membangun sikap tentang produk tersebut 

c. Konsumen membuat pilihan pembelian yang cermat 

Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila mereka 

sangat terlibat dalam pembeliannya dan sadar akan adanya perbedaan 

besar antar merek prilaku pembelian yang rumit itu lazim, terjadi apabila 

produknya mahal, jarang dibeli, beresiko dan sangat mengekspresikan diri. 

Contoh :orang yang membeli handphone mungkin tidak tahu attribute atau  

model apa yang harus dibeli karena banyak ciri dan fungsi yang berbeda 

kecuali kalau pembeli telah melakukan pengamatan untuk fungsi tersebut. 

2. Pembelian Pengurang Ketidaknyamanan 

Terkadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian namun hanya melihat 

sedikit perbedaan antar merek. Keterlibatan yang tinggi didasari pada fakta-

fakta bahwa pembelian tersebut sangat mahal, jarang dilakukan dan berisiko 

tinggi. Dalam kasus itu, pembeli akan bebelanja dengan berkeliling untuk 

mempelajari merek yang tesedia. Jika konsumen menemukan perbedaan mutu 

antar merek tersebut, dia mungkin akan memilih harga yang lebih tinggi. Jika 

konsumen menemukan perbedaan kecil dia mungkin akan akan membli 

semata-mata berdasarkan harga dan kenyamanan. Setelah pembelian tersebut, 

konsumen mungkin akan mengalami disonansi/ketidaknyamanan yang 

muncul setelah merasakan adanya fitur yang tidak mengenakan atau yang 
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menyenangkan mengenai merek lain, dan akan siaga terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya. Dalam contoh ini, konsumen pertama-tama 

bertindak, kemudian mendapatkan keyakinan baru, dan berakhir dengan 

mendapatkan serangkaian sikap. Komunikasi pemasaran harus memasok 

keyakinan dan evaluasi yang membantu konsumen agar merasa puas terhadap 

pilihan mereknya. 

3. Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan 

Dalam sebuah kegiatan pembelian terdapat banyak produk yang dibeli pada 

kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan antar 

merek yang signifikan. Misalnya sabun mandi, para konsumen akan memiliki 

sedikit keterlibatan pada jenis produk itu. Mereka pergi ke toko dan 

mengambil merek tertentu. Jika mereka tetap mengambil merek yang sama, 

hal itu karena kebiasaan bukan karena kesetiaan yang kuat terhadap merek. 

Terdapat bukti bahwa konsumen tidak memiliki keterlibatan yang tinggi 

dalam pembelian sebagian produk yang rendah dalam sebagian besar produk 

yang murah dan sering dibeli. Dalam perilaku pembelian jenis ini, para 

pemasar dapat melakukan 4 (empat) teknik untuk berusaha mengubah produk 

dengan keterlibatan rendah menjadi keterlibatan tinggi. Pertama, pemasar 

dapat mengaitkan produk dengan beberapa isyu yang menarik keterlibatan, 

seperti ketika pasta gigi pepsodent dikaitkan dengan usaha untuk mencegah 

gigi berlubang. Kedua, merek dapat mengaitkan produk dengan beberapa 

situasi pribadi, contohnya dengan mengiklankan merek kopi setiap  pagi hari 

ketika konsumen ingin mengusir rasa kantuk. Ketiga, pemasar dapat 
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merancang iklan yang dapat memicu emosi yang berhubungan dengan nilai 

pribadi. Keempat, dengan menambahkan fitur yang penting, contohnya 

melengkapi minuman biasa dengan vitamin. 

4. Perilaku Pembelian yang Mencari Variasi 

Pada jenis perilaku pembelian ini ditandai dengan rendahnya keterlibatan 

konsumen terhadap perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi ini 

konsumen sering melakukan  peralihan merek. Salah satu contih dari jenis 

pembelian ini dapat dilihat dalam pembelian kue kering. Dalam kegiatan 

pembelian ini konsumen memiliki beberapa keyakinan tentang kue kering, 

memilih kue kering tanpa melakukan banyak evaluasi dan mengevaluasi 

produk selama konsumsi. Namun pada kesempatan berikutnya, konsumen 

mungkin akan mengambil merek lain karena ingin mencari rasa yang berbeda 

dan peralihan merek terjadi karena adanya keinginan untuk mencari variasi 

bukan karena adanya ketidakpuasan. 

2.7.3 Lima Peran Dalam Keputusan Pembelian 

 Kita dapat membedakan lima peran yang dimainkan orang dalam 

keputusan pembelian, menurut Kotler (2005;220) : 

1. Pencetus adalah orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk 

membeli 

2. Pemberi pengaruh adalah orang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan. 

3. Pengambil keputusan adalah seseorang yang memutuskan setiap komponen 

dari keputusan pembelian atau tidak membeli dan dimana akan membeli 
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4. Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya 

5. Pemakai adalah  seseorang yang mengkonsumsi dan menggunakan produk 

atau jasa tertentu 

2.8   Keputusan Pembelian  

2.8.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

 Keputusan   pembelian  merupakan kegiatan  individu  yang  secara 

langsung terlibat dalam pengambilan  keputusan untuk melakukan pembelian 

terhadap  produk yang ditawarkan  oleh penjual. Pengertian keputusan  pembelian, 

menurut Kotler & Armstrong (2001: 226) adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. 

Pengambilan keputusan  merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. 

  Keputusan pembelian menurut Schiffman, Kanuk (2004, p.547) adalah 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya 

bahwa seseorang  dapat  membuat keputusan, haruslah  tersedia beberapa 

alternatif pilihan. 

 Ada 3 (tiga) aktivitas yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian 

oleh konsumen yaitu (Hahn, 2002 : 69) : 

1. Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian 

2. Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian 

3. Komitmen atau loyalitas konsumen yang sudah biasa membeli dengan produk 

pesaing. 
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 Menurut Kotler (2002 : 183), perilaku pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh beberapa factor, yaitu : 

1. Faktor Budaya, yang terdiri dari : 

a. Budaya, merupakan penentu keinginan dan perilaku yang sangat mendasar 

b. Sub-budaya, masing-masing budaya memiliki sub-budaya yang lebih kecil 

yang memberikan lebih banyak cirri-ciri sosialisasi khusus bagi 

anggotanya. 

c. Kelas sosial, adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan 

permanen, yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya menganut nilai-

nilai, minat dan perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial, yang terdiri dari : 

a. Kelompok acuan, yaitu kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap 

muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

b. Keluarga, yaitu suatu kelompok intern yang mempengaruhi suatu 

keputusan pembelian dan sikap konsumen. 

c. Peran dan Status, dimana peran adalah kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang dan masing-masing peran tersebut menghasilkan 

status. 

3. Faktor Pribadi 

Faktor pribadi terdiri dari usia dan tahap siklus hidup; pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi; gaya hidup dan kepribadian dan konsep diri 
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4. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi pembelajaran, keyakinan dan 

sikap. 

Gambar 2.2 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 Lima  tahap  keputusan  pembelian  menurut  Kotler  dan  Keller  (2007, 

p235), yaitu : 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen.  

2. Pencarian Informasi  

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan 

dinamakan penguatan perhatian. Pada level penguatan perhatian, orang hanya 

sekadar lebih peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang 

itu mungkin mulai aktif mencari informasi : mencari bahan bacaan, menelpon 

teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu.  
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3. Evalusi Alternatif  

Dalam evaluasi alternatif terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, dan 

model-model yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses 

yang berorientasi kognitif, dimana model tersebut menganggap konsumen 

membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional.  

4. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan saat dimana konsumen memutuskan untuk 

membeli atau tidak produk yang bersangkutan dan membuat keputusan 

pemesanan yang berhubungan dengan pembelian. Selain itu keputusan 

pembelian dapat diartikan juga sebagai tingkatan dari proses keputusan 

pembelian dimana konsumen sebenarnya melakukan pembelian. Pemilihan ini 

dilakukan atas dasar hasil evaluasi ditahap sebelumnya. Dalam tahap evaluasi, 

para konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk membeli 

merek yang paling disukai.  

5. Perilaku Pasca pembelian  

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena 

memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal 

yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran harus 

memasok keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen dan 

membantu dia merasa nyaman dengan merek. 
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2.8.2 Lima Keputusan Yang Dilakukan oleh Pembeli 

1. Pilihan Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau 

menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini perusahaan harus 

memusatkan perhatian kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah 

produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. 

2. Pilihan Merek  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. 

Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri, maka dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

3. Pilihan Penyalur 

Konsumen harus mengambil keputusan dan memilih penyalur mana yang 

akan dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan 

penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi dekat, harga yang murah, persedian 

barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan dan lain sebagainya. 

4. Waktu Pembelian  

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda 

misalnya ada yang membeli setiap hari, satu minggu, dua mingu atau satu 

bulan sekali. 

5. Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari 
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satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk 

sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. 

Dalam prakteknya, hanya sedikit pesan yang mampu membawa konsumen 

melakukan semua tahap, tetapi teori keputusan pembelian dalam model AIDA 

mengusulkan mutu yang diharapkan dari pertama kalinya konsumen melihat 

sampai terjadinya keputusan pembelian. 

Menurut Tjetjep Djatnika (2007) menjelaskan Teori AIDA merupakan 

pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui 

oleh konsumen atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan tahap menaruh 

perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa yang kemudian jika berkesan dia 

akan melangkah ke tahap ketertarikan (Interest) untuk mengetahui lebih jauh 

tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut yang jika intensitas 

ketertarikannya. 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa AIDA merupakan alat 

penyampaian suatu pesan yang ideal kepada konsumen dimana melalui suatu 

tahapan yang terdiri dari perhatian (attention/awareness),ketertarikan (interest, 

minat (desire), dan mengambil tindakan (action)  yang mana seorang pemasar 

harus menyadari bahwa pesan yang disajikan terdapat tentang AIDA, yaitu :  

 

1. Attention (Perhatian)  

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat 

menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. Di 

mana perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada calon 
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konsumen atau konsumen yang akan dijadikan target sasaran. Hal tersebut 

dapat dikemukan lewat tulisan dan gambar yang menonjol dan jelas, perkataan 

yang menarik atau mudah diingat, dan mempunyai karakteristik tersendiri. 

Pesan yang menarik perhatian merupakan suatu langkah awal bagi perusahaan 

dimana pesan tersebut akan dikenal, diketahui, dan diingat oleh konsumen. 

Proses tersebut bisa dikatakan sebagai proses awareness/ kesadaranakan 

adanya produk yang disampaikan ke konsumen. 

2. Interest (Ketertarikan)  

Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu, 

ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. Hal 

tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan 

pesan yang ditunjukkan.  

3. Desire (Keinginan)  

Pemikiran terjadi dari adanya keinginan, hal ini berkaitan dengan motif dan 

motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu motif rasional dan emosional. Dimana motif rasional 

mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang 

didapatkan, sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian 

produk.  

4. Action (Tindakan)  

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi 

pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk yang ditawarkan.  
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2.9    Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

 Brand image (Citra Merek) merupakan salah satu pertimbangan yang ada 

di benak konsumen sebelum membeli suatu produk. Image yang diyakini oleh 

konsumen mengenai suatu merek sangat bervariasi, tergantung pada persepsi 

masing-masing individu. Pada nasyarakat yang semakin terbuka., wawasannya 

mengenai kualitas dan performance suatu produk, brand image ini akan menjadi 

sangat penting. Suatu produk dengan  brand image yang positif dan diyakini 

konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan keinganannya. Maka dengan 

sendirinya akan menumbuhkan keputusan pembelian konsumen akan barang dan 

jasa yang ditawarkan tersebut. Sebaliknya, apabila brand image suatu produk 

negative dalam pandangan konsumen maka keputusan pembelian konsumen 

terhadap produk tersebut akan rendah. 

 Pengambilan keputusan pembelian biasanya melibatkan beberapa 

alternatif. Sebelum memutuskan akan membeli suatu produk, maka akan 

dilakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap berbagai aspek yang terdapat 

dalam produk, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Dalam proses ini, kekuatan nilai suatu merek sangat berperan penting 

untuk membentuk keyakinan pada diri konsumen. 

Keputusan pembelian itu sendiri menurut Kotler (2002 : 204) adalah : 

“Suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi diantara 

merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling 

disukai”. 
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Sedangkan menurut Saladin (2003 : 13), ada 3 (tiga) faktor penyebab 

timbulnya keputusan pembelian yaitu : 

1 Sikap orang lain adalah keputusan membeli itu banyak dipengaruhi oleh 

teman-teman atau kerabat, tetangga atau siapa saja ia percayai. 

2 Faktor-faktor situasi yang tidak terduga seperti faktor harga, pendapatan 

keluarga dan manfaat yang diharapkan dari produk tersebut. 

3 Faktor-faktor yang dapat diduga adalah faktor situasional yang dapat 

diantisipasi konsumen. 

Jadi dapat disimpulkan, keputusan pembelian itu sendiri adalah hasil 

evaluasi alternatif dari berbagai merek yang ada untuk dijadikan referensi dalam 

proses pengambilan keputusan. Image suatu brand yang terekam dalam 

ingatannya secara sadar atau tidak akan memberikan petunjuk atau referensi untuk 

membuat keputusan pembelian tersebut, jika konsumen mempersepsikan suatu 

brand  memiliki image yang lebih unggul dan akan memberikan nilai tambah 

baginya, tentunya ia akan memilih produk dengan brand image yang dianggapnya 

terbaik. 

  


