
9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1.  Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno 

ménagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara 

terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: 

Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni 

dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.  

Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick 

dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu 

pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa 

dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat 

sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.  

Schein (2008: 2) memberi definisi  manajemen sebagai profesi. Menurutnya 

manajemen  merupakan suatu  profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, 

karakteristiknya adalah para professional membuat keputusan berdsarkan prinsip-

prinsip umum, para professional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai 

standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik 

yang kuat.  

Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau 

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-
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orang  kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut 

meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana 

melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur 

efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Dari beberapa definisi yang 

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang 

dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan 

(controlling). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut 

manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. 

  

2.1.2. Fungsi Manajemen 

Menurut Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat 

bagian, yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(pelaksanaan), dan controlling (pengawasan) : 

1) Planning (Perencanaan) 

a) Pengertian Planning 

Planning (perencanaan) ialah  penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan 

oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan 

pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif 

keputusan. 

Diperlukan kemampuan untuk  mengadakan visualisasi dan melihat ke depan 

guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. 

b) Proses Perencanaan 

Proses perencanaan berisi langkah-langkah: 

(1) Menentukan tujuan perencanaan; 

(2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan; 
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(3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang; 

(4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan 

(5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. 

 

c) Elemen Perencanaan 

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana 

(plan). 

(1) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh 

organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu  manajemen 

membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. 

(2) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai 

tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan 

tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, 

jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaanya.  

d) Unsur-unsur Perencanaan 

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam  pertanyaan yang 

tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu: 

(1) Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu 

yang akan dilakukan; 

(2) Apa sebabnya tindakan  tersebut harus dilakukan, yaitu  merumuskan faktor-

faktor penyebab dalam melakukan tindakan; 

(3) Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi; 

(4) Kapan tindakan  tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan   

 tindakan; 

(5)  Siapa yang akan melakukan  tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku 

yang akan melakukan tindakan; dan 
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(6)  Bagaimana cara melaksanakan tindakan  tersebut, yaitu  menentukan metode 

pelaksanaan tindakan. 

e) Klasifikasi perencanaan 

Rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi: 

(1) Rencana pengembangan. Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah 

(secara grafis) tujuan dari lembaga atau perusahaan; 

(2) Rencana laba. Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk 

atau sekelompok produk yang diarahkan oleh manajer. Maka seluruh rencana 

berusaha menekan  pengeluaran  supaya dapat mencapai laba secara 

maksimal; 

(3) Rencana pemakai. Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara 

memasarkan suatu   produk tertentu atau  memasuki  pasaran dengan cara 

yang lebih baik; dan 

f) Tipe-tipe Perencanaan 

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut: 

(1) Perencanaan  jangka panjang (Short Range Plans), jangka waktu 5 tahun atau 

lebih; 

(2) Perencanaan  jangka  pendek (Long Range Plans), jangka waktu 1 s/d 2 

tahun; 

(3) Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan 

komprehensif yang telah diarahkan; 

(4) Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk 

mengimplementasikan  perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi 

tersebut; 

(5) Perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali 

(terus-menerus); dan 

(6) Perencanaan  sekali  pakai, digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik. 
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g) Dasar-dasar Perencanaan yang Baik 

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi: 

(1)  Forecasting, proses pembuatan  asumsi-asumsi  tentang apa yang akan  

terjadi pada masa yang akan datang; 

(2)  Penggunaan  skenario, meliputi  penentuan  beberapa alternatif skenario masa 

yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi; 

(3) Benchmarking, perbandingan  eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik 

suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan 

untuk masa yang akan datang; 

(4)  Partisipan dan keterlibatan, perencanaan semua orang yang mungkin akan 

mempengaruhi hasil dari perencanaan dan atau akan membantu 

mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut; dan 

(5)  Penggunaan  staf  perencana, bertanggung jawab dalam mengarahkan dan 

mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan 

atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama. 

h) Tujuan Perencanaan 

(1)  Untuk memberikan pengarahan  baik untuk  manajer maupun karyawan non-

manajerial; 

(2)  Untuk mengurangi ketidakpastian; 

(3)  Untuk meminimalisasi pemborosan; dan 

(4)  Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi 

selanjutnya. 

i) Sifat Rencana yang Baik 

Rencana dikatakan baik jika memiliki sifat sifat-sifat sebagai berikut: 

(1) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas; 

(2) Fleksibel, suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya; 



14 

 

 

(3) Stabilitas, setiap rencana tidak setiap kali mengalami perubahan, sehingga 

harus dijaga stabilitasnya; 

(4) Ada dalam pertimbangan; dan 

(5) Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, meliputi fungsi-fungsi yang ada 

dalam organisasi. 

2) Organizing (Pengorganisasian) 

a) Pengertian Pengorganisasian 

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, 

yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan 

penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010: 82).  

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan  mengatur semua 

sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang 

dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. 

b) Ciri-ciri Organisasi 

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut: 

(1) Mempunyai tujuan dan sasaran; 

(2) Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati; 

(3) Adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan 

(4) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. 

c) Komponen-komponen Organisasi 

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata 

“WERE” (Work, Employees, Relationship dan Environment). 

(5) Work (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan  berasal dari sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. 

(6) Employees (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk 

melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. 
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(7) Relationship (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. 

Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu  pegawai 

dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan 

unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka. 

(8) Environment (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana 

fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai 

melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap 

mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan. 

d) Tujuan organisasi 

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang 

tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan 

dating melalui kegiatan-kegiatan organisasi (Handoko, 1995: 109). 

e) Prinsip-prinsip organisasi 

Williams (1965: 85) mengemukakan pendapat bahwa prinsip prinsip 

organisasi meliputi : 

(1) Prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas ; 

(2) Prinsip skala hirarki; 

(3) Prinsip kesatuan perintah; 

(4) Prinsip pendelegasian wewenang; 

(5) Prinsip pertanggungjawaban; 

(6) Prinsip pembagian pekerjaan; 

(7) Prinsip rentang pengendalian; 

(8) Prinsip fungsional; 

(9) Prinsip pemisahan; 

(10) Prinsip keseimbangan; 

(11) Prinsip fleksibilitas; dan 

(12) Prinsip kepemimpinan. 
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f) Manfaat pengorganisasian 

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut: 

(1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain; 

(2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab; 

(3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur 

organisasi; 

(4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, 

sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; 

dan 

(5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga 

memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah. 

3) Actuating (Pelaksanaan) 

George R.Terry dan Leslie W.Rue (2010:1) menjelaskan manajemen adalah 

suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu 

kelompok atau orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud 

yang nyata4) Controlling (Pengawasan) 

a) Pengertian Controlling 

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat 

utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan.  

b) Tahap-tahap Pengawasan 

Tahap-tahap pengawasan terdiri atas: 

(1) penentuan standar; 

(2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; 

(3) pengukuran pelaksanaan kegiatan; 

(4) pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan 



17 

 

 

(5) pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. 

c) Tipe-tipe Pengawasan 

(1) Feedforward Control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan 

penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu 

kegiatan tertentu diselesaikan. 

(2) Concurrent Control merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu 

prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk 

menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

(3) Feedback Control mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

2.2. Manajemen Pemasaran  

2.2.1  Pengertian Pemasaran  

 Pengertian pemasaran  menurut  Kotler dan Armstrong (2008:6),” merupakan 

proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya”. 

 Adapun definisi dari Pemasaran atau Marketing, menurut Kotler (2008: 6) 

adalah ”is a societal process by which individuals and groups obtain what they need 

and want throught creating, offering, and freely exchanging products and services of 

value with others”. Yang berarti Pemasaran adalah suatu proses sosial 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. 

 Menurut Fajar Laksana (2008: 4), definisi Pemasaran adalah “segala kegiatan 

yang menawarkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen”. Dalam bahasa yang ringkas, menurut M. Taufik Amir (2005: 4) bisa 

dikatakan pemasaran adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan orang dengan 
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mendapatkan keuntungan. Kita mungkin bisa membuat orang puas dan terpenuhi 

keinginannya. Akan tetapi, jika itu belum memberikan keuntungan bagi kita, itu 

bukan pemasaran. Lebih dari itu, jika kita tidak mendapatkan keuntungan, berarti kita 

bukan sedang berbisnis. 

2.2.2  Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen menurut Siswanto (2009:2) adalah seni dan ilmu dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian 

terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen 

merupakan suatu aktivitas yang meliputi fungsi-fungsi yaitu planning, organizing, 

actuating dan controlling yang diterapkan dalam suatu organisasi dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Manajemen menurut James A.F. Athoher dan R.Edwar Freeman dalam 

karyanya management yang dikutip oleh Munir dan Wahyu dalam bukunya 

Manajemen Dakwah (2006:9) secara etimologis manajemen berasal dari bahasa 

inggris (management) yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. 

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. 

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang 

disistematisasikan atau kesatuan  pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen 

sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu  pendekatan (approach) terhadap 

seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh factor ruang dan waktu, dunia 

yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia(Siswanto, 2006: 7). 

Adapun menurut Fajar Laksana (2008), definisi dari Manajemen Pemasaran 

adalah “Pertukaran  produk yang dilakukan melalui aktivitas dari bauran pemasaran 

(Marketing  Mix 4 P) yaitu Product, Price, Promotion dan Place”. 
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 Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan 

persamaan definisi manajemen pemasaran yaitu kegiatan memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen melalui aktivitas marketing mix 4 P. 

  

2.2.3. Konsep Pemasaran 

 Pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler dan Kevin Lane 

yang diterjemahkan oleh Bob Sabran (2009:5) adalah: 

“Sebagai seni dan  ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan  nilai pelanggan  yang unggul. Sedangkan pengertian 

manajemen pemasaran yang dikemukakan oleh Swastha dan Irawan (2005:7)  

sebagai berikut :  

”Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan program-program yang ditujukkan untuk mengandalkan pertukaran 

dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi”.     

Penangan dari proses pertukaran agar mencapai keberhasilan menuntut 

sejumlah besar kerja dan keterampilan. Manajemen pemasaran terjadi bila sekurang-

kurangnya satu pihak pelaku pertukaran potensial berpikir tentang sarana-sarana 

untuk melaksanakan  tanggapan yang diinginkan oleh pihak pertama itu dari pihak 

lain. Kita melihat manajemen  pemasaran  sebagai seni dan  ilmu untuk memilih 

pasar  sasaran  serta mendapatkan, menjaga dan menambah jumlah pelanggan 

melalui penciptaan, penyerahan, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang 

unggul. 

Sedangkan menurut Fajar Laksana (2008: 6) konsep pemasaran yaitu orientasi 

perusahaan yang menekankan kepada kepuasan konsumen. Seperti yang disajikan 

dalam gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Konsep Pemasaran 

Sumber : Fajar Laksana (2008: 6) 

 Menurut Kotler (2007:177), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada dibawah 

harapan maka pelanggan tidak puas, namun jika kinerja memenuhi harapan maka 

pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan amat puas 

atau senang. Karena itu, dalam konsep pemasaran apabila kepuasan konsumen telah 

didapat maka selanjutnya adalah akan menimbulkan loyalitas pelanggan terhadap 

produk tersebut. 

 Pemasaran lebih mengutamakan kepuasan pelanggan, karena perusahaan pun 

mengawalinya dengan mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, barulah 

kemudian dicari tahu produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. 

Laba justeru diperoleh dari kepuasan konsumen yang nantinya menjadi pelanggan 

loyal yang  membeli dalam jumlah banyak dan terus-terusan berulangkali, dan tentu 

saja dengan harga yang lebih menguntungkan. (M. Taufiq Amir, 2005:21) 

Dari pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majamen 

Pemasarn adalah langkah-langkah strategis yang meliputi analisis, perencanaan, 

penerapan, dan pengendalian dalam mempertahankan pasar sasaran dengan maksud 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi (perusahaan). 
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2.3. Merek  

2.3.1.    Pengertian Merek 

Pada asal mulanya merek-merek adalah tanda-tanda khusus yang diberikan 

dengan cara satu atau  lebih cara oleh pemilik produk-produk mereka. Merek 

memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Saat ini merek digunakan 

hampir secara umum untuk menunjuk pada logo, merek dagang dan nama-nama 

perusahaan. Tujuan pembuatan dan penciptaan merek adalah untuk membuat suatu 

tawaran yang unik dan menarik yang memenuhi kebutuhan rasional dan emosional 

pelanggan. 

Kebutuhan pelanggan tidak  terbatas fungsi utama yang bisa diberikan oleh 

suatu produk, tetapi berkembang menjadi keinginan sekunder yaitu keinginan akan 

suatu merek tertentu. Merek ini mempunyai beberapa fungsi, menurut Kotler (2005: 

185) fungsi tersebut antara lain : 

1. Nama  merek  memudahkan  penjual  untuk  memproses  pesanan  dan  

menelusuri   masalah yang timbul. 

2. Nama merek  secara  hukum  melindungi  penjual dari pemalsuan ciri – ciri 

khusus produk yang mungkin ditiru oleh pesaing. 

3. Pemberian merek  memberikan kesempatan kepada penjual menarik pelanggan 

yang  setia dan menguntungkan. 

4. Pemberian merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

5. Merek yang baik akan membantu membangun citra perusahaan. 

   Merek merupakan suatu atribut yang sangat penting, berbagai nama merek 

yang diberikan tidak lain adalah sebagai atribut atau ciri dari produk dengan segala 

manfaat dan kesan yang ditimbulkan. Pemilihan merek, untuk suatu jenis produk 
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perlu sekali dipertimbangkan karena jelas bahwa bagaimanapun merek yang dipilih 

mempunyai pengaruh terhadap merek itu sendiri.   

 Merek merupakan  elemen penting dalam suatu  identitas produk karena hal 

ini trend bagi perusahaan untuk merebut pasar melalui strategi menanamkan merek 

kepada masyarakat. Dalam hal ini merek sebagai suatu kepercayaan dalam benak 

pelanggan terhadap suatu merek tertentu yang dianggap sebagai merek terbaik dan 

mempunyai kualitas yang baik. Untuk itu setiap perusahaan berusaha untuk 

mengembangkan merek untuk menghadapi persaingan dan tentu saja untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga diharapkan pelanggan 

merasa bahkan memperoleh kepuasan.  

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan, diantaranya hubungan antara pelanggan dengan perusahaan menjadi 

lebih baik, pembelian secara berulang-ulang terhadap merek yang serupa sehingga 

terciptanya loyalitas pelanggan, demikian lah bahwa merek merupakan salah satu 

cara untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Apabila pelanggan merasa puas dengan suatu merek, maka mereka akan 

menyukai merek tersebut maka tidak akan tertarik dengan merek  lain dan melakukan 

pembelian secara berulang-ulang sehingga hal itu akan menimbuilkan loyalitas. 

Dengan timbulnya loyalitas perlanggan maka diharapkan akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan diantaranya dapat menarik minat pelanggan yang baru, 

karena memiliki keyakinan bahwa merek yang kuat mempunyai jaminan dan kualitas 

yang baik. 

Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek adalah “tanda 

yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.  Definisi ini memiliki kesamaan 
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dengan definisi versi American Marketing Association yang menekankan peranan 

merek sebagai identifier dan differentiator. Berdasarkan kedua definisi ini, secara 

teknis apabila seseorang pemasar membuat nama, logo, atau simbol baru untuk 

sebuah produk baru, maka ia telah menciptakan sebuah merek. 

Pemberian merek adalah penting bagi pelanggan karena memudahkan 

pilihan, membantu meyakinkan mutu, dan sering memuaskan kebutuhan akan status 

tertentu.   Agar lebih dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai merek ini, 

maka penulis mengemukakan pengertian merek dari berbagai ahli. 

Definisi lain tentang merek dijelaskan oleh Kotler dan Gary Armstrong (2007: 

70) dalam bukunya Dasar – Dasar Pemasaran Principles of Marketing. Menurut 

mereka merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari 

semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi 

pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk 

menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada 

pembeli. Merek dapat menyampaikan empat tingkat arti : 

a. Atribut 

Merek akan  mengingatkan orang pada atribut tertentu. Misalnya keawetan 

dan sebagainya sehingga hal ini memberikan suatu landasan pemosisian bagi atribut 

lain dari produk tersebut. 

b. Manfaat 

Pelanggan tidak membeli atribut tetapi mereka membeli manfaat dari produk 

tersebut. Oleh karena itu atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional. 

c. Nilai 

Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai – nilai pembeli. Misalnya 

saja menilai prestasi, keamanan, dan prestise tinggi suatu produk. 
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d. Kepribadian 

Merek menggambarkan kepribadian. Merek akan menarik orang yang 

gambaran sebenarnya dan citra dirinya cocok dengan citra merek.  

Apabila perusahaan memandang merek sebagai suatu nama saja, maka 

perusahaan telah kehilangan makna  merek.  Tantangan dalam pemberian merek 

adalah untuk  mengembangkan sekumpulan pengertian yang mendalam mengenai 

merek.  Berdasarkan keenam dimensi merek diatas, maka pemasar harus memutuskan 

dimensi manakah merek akan diletakan.  Kesalahan yang sering dilakukan oleh 

pemasar adalah dengan hanya mempromosikan atribut-atribut merek saja, hal ini 

mengakibatkan pembeli tidak tertarik pada atribut merek karena sesungguhnya 

pembeli lebih tertarik pada manfaat dari merek, pesaing dapat dengan mudah meniru 

atribut-atribut merek tersebut sehingga pelanggan awam  tidak dapat membedakannya 

dan atribut yang ada sekarang ini kelak akan berkurang nilainya. 

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2007: 36), merek adalah  nama dan atau simbol 

yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) dengan maksud 

mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual 

tertentu.  

merek membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pesaing. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa semua definisi 

mempunyai pengertian yang hampir sama mengenai merek, yaitu merupakan nama, 

istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi melalui strategi dan aktifitas 

pemasaran, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seseorang atau sekelompok penjual sehingga terbentuk nilai yang dirasakan dalam 

benak pelanggan. 
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2.3.2   Karakteristik Merek 

Setiap perusahaan  tentu  menginginkan merek yang dipakai pada 

produknya menjadi merek pilihan pelanggan dan dapat bersaing dengan merek lain 

yang ada dipasar, sehingga akan memberikan dukungan yang besar bagi keberhasilan 

produk tersebut menempatkan diri dalam ingatan pelanggan.  Untuk memahami hal 

tersebut maka merek harus memiliki karakteristik seperti yang dikemukakan 

Rangkuty (2008 : 37), yaitu : 

1. Merek harus menggambarkan manfaat suatu produk  

2. Merek harus menggambarkan kualitas suatu produk  

3. Merek harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat  

4. Merek harus memiliki ciri khas  

5. Merek harus mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing 

Dari karakteristik-karakteristik merek yang dikemukakan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik merek yang baik yakni merek harus 

menggambarkan manfaat suatu produk, menggambarkan kualitas suatu produk, 

mudah diucapkan, mudah dikenali, mudah diingat, memiliki ciri khas, mudah 

diterjemahkan ke dalam bahasa asing atau diucapkan dalam semua bahasa, singkat 

dan sederhana, mudah dieja dan dibaca, enak didengar, belum pernah digunakan oleh 

perusahaan lain, dapat disesuaikan dengan kemasan dari kebutuhan label, tidak 

memberikan kesan yang negatif, dan nama merek harus selamanya tepat waktu. 

Untuk lebih memahami lebih rinci mengenai merek berikut disajikan pada sub judul 

selanjutnya. 
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2.3.3   Manfaat Merek 

Merek sangat bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, 

merek berperan penting sebagai : 

 Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau  pelacakan produk 

bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisaian penyediaan dan pencatatan 

akuntansi.  

 Bentuk proteksi hukum  terhadap fitur atau aspek produk yang unik, karena merek 

bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Nama merek bisa diproteksi 

melalui merek dagang terdaftar (registered trademarks)  

 Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

mudah memilih dan membelinya lagi dilain waktu, sehingga menghasilkan 

loyalitas merek.  

 Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

kompetitor.  

 Sumber keunggulan  kompetitif, terutama melalui perlindungan  hukum, loyalitas 

pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.  

 Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

             Sedangkan bagi konsumen, merek bisa memberikan beraneka macam nilai 

melalui sejumlah fungsi dan manfaat potensial. Sehingga jika konsumen  merasa puas 

dengan merek tertentu maka akan timbulah loyalitas terhadap merek tersebut bahkan 

tak heran apabila ada pelanggan suatu merek tertentu sangat fanatis dengan produk 

tersebut tanpa menghiraukan hal lainnya pada produk pilihannya tersebut. 
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     Manfaat merek bagi pelanggan, dapat dilihat daripada fungsinya,  pada tabel : 

Tabel 2.1. 

Fungsi Merek Bagi konsumen 

No. Fungsi Manfaat Bagi Pelanggan 

1 Identifikasi Bisa dilihat dengan jelas; memberikan makna bagi 

produk;gampang mengidentifikasi produk yang 

dibutuhkan atau dicari. 

2 Praktikalitas Memfasilitasi penghematan waktu dan energi melalui 

pembelian ulang identik dan loyalitas 

3 Jaminan Memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka 

bisa mendapatkan kualitas yang sama sekalipun 

pembelian dilakukan pada waktu dan ditempat 

berbeda 

4 Optimisasi Memberikan kepastian bahwa konsumen dapat 

membeli alternatif terbaik dalam kategori produk 

tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan spesifik 

5 Karakterisasi Mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri 

konsumen atau citra yang ditampilkannya kepada 

orang lain 

6 Kontinuitas Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi 

dengan merek yang telah digunakan atau dikonsumsi 

pelanggan selama bertahun-tahun 

7 Hedonistik Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, dan 

komunikasinya 
 

       Sumber: Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy (2005: 21) 
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 Sedangkan Aaker (2002: 461) membedakan lima level sikap pelanggan 

terhadap merek, dari yang terendah hingga yang tertinggi: 

1) Pelanggan akan  mengganti merek, terutama untuk alasan harga. Tidak ada 

kesetiaan merek. 

2) Pelanggan puas. Tidak ada alasan untuk berganti merek. 

3) Pelanggan puas dan merasa rugi bila berganti merek. 

4) Pelanggan menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai teman. 

5) Pelanggan terikat kepada merek itu. 

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Merek 

adalah Sebuah identitas suatu produk yang dirancang khusus dengan memiliki nilai-

nilai yang menggambarkan inti dari visi perusahaan. 

2.4. Ekuitas Merek (Brand Equity) 

2.4.1. Pengertian Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:282) ekuitas merek adalah efek 

diferensiasi  yang  positif  yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap 

barang atau jasa.  Menurut Kotler & Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran 

(2009:263) ekuitas merek, yaitu :  

“ Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini 

bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, meresa, dan bertindak terhadap 

merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan.” Dengan 

indikator pembanggunnya sebagai berikut: Kesadaran merek (Brand Awareness), 

Persepsi kualitas (Perceived Quality), Asosiasi Merek (Brand Asociation). 

Sedangkan menurut David A Aaker (1996:8) yang dikutip Freddy Rangkuti 

(2009:39) yaitu:  

“Ekuitas merek adalah  sekumpulan asset tidak berwujud, liabilitas dan totalitas dan 

presepsi merek yang subjektif yang dapat menambah atau mengurangi nilai dan 

barang atau jasa kepada perusahaan atau pada konsumen” 
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Aaker dalam Rangkuti (2004: 39) mengungkapkan sebuah merek dapat 

memiliki posisi yang kuat dan menjadi nilai atau ekuitas bagi kesadaran merek, kesan 

kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek dan aset-aset hak milik yang lain. 

  Aaker (1991, dalam Langner et al 2006) mengemukakan bahwa bagi 

perusahaan, ekuitas merek tidak hanya memberi keuntungan langsung, tetapi juga 

keuntungan jangka panjang dengan memelihara konsumen untuk tetap melakukan 

pembelian ulang terhadap produk mereka. Merek yang kuat akan menyebabkan 

konsumen akan selalu ingat akan merek tersebut. Dengan pengalaman yang 

konsumen peroleh dari suatu produk dengan merek tertentu akan menimbulkan kesan 

positif terhadap produk tersebut dan konsumen akan melakukan pembelian ulang 

(Hellier et al, 2003). 

Jadi brand equity adalah kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau 

mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon konsumen 

terhadap barang atau jasa yang dijual. 

2.4.2. Aset dan Liabilitas Yang Menjadi Dasar Ekuitas Merek  

Menurut Aaker (1991) dalam Tjiptono (2005:40) mengklasifikasikan elemen-

elemen ekuitas merek, kedalam lima kategori : loyalitas merek, kesadaran merek, 

persepsi kualitas, asosiasi merek dan aset merek lainnya. Definisi dan elemen ekuitas 

merek (brand equity) versi Aaker (1991) dalam Tjiptono (2005:40) ini 

mengintegrasikan diminsi sikap dan perilaku, sementara kebanyakan operasionalisasi 

brand equity cenderung hanya berfokus pada salah satu diatara dimensi persepsi 

konsumen (contohnya, brand awareness, brand association, perceived quality) dan 

dimensi perilaku konsumen (contohnya, loyalitas merek, kesediaan untuk membayar 

harga yang lebih mahal) (Cobb-Walgren, Dkk. 1995). 

a. Kesadaran merek (Brand Awareness)  

Menurut Aaker (1991) dalam Tjiptono (2005:40), kesadaan merek adalah 

kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 
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merupakan bagian dari kategori produk terentu. Sedangkan menurut Durianto dkk 

dalam kartono (2007:15), kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu 

kategori produk tertentu. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali suatu merek sebagi bagian dari suatu kategori produk 

tertentu.  

Peran kesadaran merek dalam ekuitas merek tergantung pada sejauh mana 

tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek (Aaker dalam Kartono, 2007:16). 

Ada empat tingkatan kesadaran merek. Piramida kesadaran merek dari tingkat 

terendah sampai tingkat tertinggi adalah sebagai berikut :  

1) Unaware Of Brand (Tidak Menyadari Merek)  

Adalah tingkat paling rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana 

konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. 

2) Brand Recognition (Pengenalan Merek)  

Adalah tingkat minimal kesadaran merek, dimana pengenalan suatu merek 

muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall).  

3) Brand Recall (Pengingatan Kembali Terhadap Merek).  

Adalah pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided recall) 

karena berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak dibantu untuk memunculkan 

merek tersebut.  

4) Top Of Mind (Puncak Pikiran)  

Adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang 

pertama kali muncul dalam benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut 

merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen. Peran 

kesadaran merek dalam membantu merek dapat dipahami dengan mengkaji 
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bagaimana kesadaran merek menciptakan suatu nilai (Durianto dkk, 2005:7). 

Kesadaran merek memberikan nilai melalui empat cara, yaitu:  

1) Jangkar Tempat Tautan Berbagai Asosiasi  

Suatu merek yang kesadarannya tinggi dibenak konsumen akan membantu 

asosiasi melekat pada merek tersebut karena daya jelaja merek tersebut menjadi 

sangat tinggi dibenak konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika 

kesadaran suatu merek rendah, maka asosiasi yang diciptakan oleh pemasar akan sulit 

melekat pada merek tersebut.  

2) Familier (Rasa suka)  

Jika kesadaran atas merek sangat tinggi, konsumen akan sangat akrab dengan 

merek tersebut, dan lama kelamaan akan timbul rasa suka yang tinggi terhadap merek 

tersebut.  

3) Subtansi (Komitmen)  

Kesadaran merek dapat menandakan keberadaan, kometmen, dan inti yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan. Jadi jika kesadaran atas merek tinggi, 

kehadiran merek itu akan selalu dapat kita rasakan. Sebuah merek dengan kesadaran 

konsumen tinggi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diiklankan secara 

luas, eksistensi yang sudah teruji oleh waktu, jangkauan distribusi yang luas, dan 

merek tersebut dikelola dengan baik.  

4) Mempertimbangkan Merek  

Langkah pertama dalam suatu proses pembelian adalah menyeleksi merek-

merek yang dikenal dalam suatu kelompok untuk dipertimbangkan dan diputuskan 

merek mana yang akan dibeli. Merek dengan top of mind yang tinggi mempunyai 

nilai pertimbangan yang tinggi. Jika suatu merek tidak tersimpan dalam ingatan, 

merek tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam benak konsumen.  

b. Asosiasi Merek (Brand association)  
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Menurut Aaker dalam Tjiptono (2005:40), asosiasi merek adalah segala 

sesuatu yang terkait dengan memori terhadap sebuah merek.  

Menurut Simamora dalam Kartono (2007:82), menyatakan bahwa asosiasi 

merek adalah segala hal yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. Sedangkan 

menurut Durianto dkk dalam Kartono (2007:69), asosiasi merek merupakan segala 

kesan yang muncul dibenak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai 

suatu merek.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek 

merupakan segala hal atau kesan yang ada dibenak seseorang yang berkaitan dengan 

ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang terkait merek akan semakin 

meningkat dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi 

atau menggunakan suatu merek atau dengan seringnya penampakan merek tersebut 

dalam strategi komunikasinya, ditambah lagi jika kaitan tersebut didukung oleh suatu 

jaringan dari kaitan-kaitan lain. Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya 

terangkai dalam berbagai bentuk yang bermakna.  

Pada umumnya asosiasi merek (terutama yang membentuk brand image-nya) 

menjadi pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan loyalitas pada merek 

tersebut. Dalam prakteknya didapati banyak sekali kemungkinan asosiasi dan varian 

dari asosiasi merek yang dapat memberikan nilai bagi suatu merek, dipandang dari 

sisi perusahaan maupun dari sisi pengguna. Berbagai nilai asosiasi merek tersebut, 

menurut Simamora dalam Kartono (2007:20) antara lain:  

1) Proses Penyusunan Informasi  

Asosiasi-asosiasi dapat membantu mengiktisarikan sekumpulan fakta dan 

spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan diakses para pelanggan.  

2) Pembedaan  

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang penting bagi upaya 

pembedaan suatu merek dari merek lain.  
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3) Alasan Untuk Membeli  

Asosiasi merek yang berhubungan dengan atribut produk atau manfaat bagi 

konsumen yang dapat membeli atau menggunakan merek tersebut.  

4) Menciptakan Sikap Atau Perasaan Positif  

Asosisasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang pada gilirannya 

merambat pada merek yang bersangkutan.  

5) Landasan Untuk Perluasan  

Asosiasi dapat menjadi dasar perluasan sebuah merek dengan menciptakan 

kesan kesesuaian antara merek tersebut dan produk baru perusahaan.  

c. Persepsi Kualitas (Perceived Quality)  

Menurut Aaker dalam Tjiptono (2005:40), persepsi kualitas adalah penilaian 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Simamora 

(2001:78) menyatakan bahwa persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan ditinjau dari fungsinya 

secara relatif dengan produk-produk lain.  

Sedangkan menurut Durianto dkk (2001:96), persepsi kualitas merupakan 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan berkaitan dengan ара yang diharapkan oleh pelanggan. Berdasarkan 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas merupakan persepsi dari 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan harapan pelanggannya. Persepsi kualitas mencerminkan 

perasaan pelanggan secara menyeluruh mengenai suatu merek. Untuk memahami 

persepsi kualitas suatu merek diperlukan pengukuran terhadap dimensi yang terkait 

dengan karakteritik produk. Mengacu kepada pendapat David A. Garvin dalam 

Durianto dkk (2001:98), dimensi persepsi kualitas dibagi menjadi tujuh, yaitu:  

1) Kinerja, yakni melibatkan berbagai karakteritik operasional utama.  
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2) Pelayanan, yakni mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada 

produk tersebut.  

3) Ketahanan, yakni mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut.  

4) Keandalan, yakni konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari 

satu pembelian ke pembelian berikutnya.  

5) Karakteristik produk, yakni bagian-bagian tambahan dari produk (feature). 

Penambahan ini biasanya digunakan sebagai pembeda yang penting ketika dua merek 

produk terlihat hampir sama.  

6) Kesesuaian dengan spesifikasi, merupakan pandangan mengenai kualitas 

proses manufaktur (tidak ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan dan diuji.  

7) Hasil, yakni mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan 

enam dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan "hasil akhir" 

produk yang baik, maka kemungkinan produk tersebut tidak akan mempunyai atribut 

kualitas yang penting.  

d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty)  

Menurut Rangkuty (2002:60), loyalitas merek adalah satu ukuran kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek. Simamora dalam Kartono (2007:29), menyatakan 

bahwa loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. 

Sedangkan menurut Durianto dkk dalam Kartono (2007:126), loyalitas merek 

merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan kepada sebuah merek. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek merupakan 

ukuran kesetiaan, kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada sebuah merek. Ukuran 

ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan 

beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut dihadapi 

adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lainnya.  
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Dalam kaitannya dengan loyalitas merek suatu produk, didapati adanya 

beberapa tingkatan loyalitas merek. Masing-masing tingkatannya menunjukan 

tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan. 

Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut menurut Aaker dalam Durianto dkk 

(2004:19), adalah sebagai berikut :  

1) Switcher (Berpindah-Pindah)  

Adalah tingkatan loyalitas paling dasar. Semakin sering pembelian konsumen 

berpindah dari suatu merek ke merek yang lain mengindikasikan bahwa mereka tidak 

loyal, semua merek dianggap memadai. Dalam hal ini merek memegang peranan 

kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling tampak dari jenis pelanggan іni 

adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah dan banyak konsumen 

lain yang membeli merek tersebut.  

2) Habitual Buyer (Pembeli Yang Bersifat Kebiasaan)  

Adalah pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi 

suata merek produk. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membeli merek 

produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha, 

biaya, atau pengorbanan lain. Jadi pembeli ini dalam membeli suatu merek karena 

alasan kebiasaan.  

3) Satisfied Buyer (Pembeli Yang Puas Dengan Biaya Peralihan)  

Adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang dikonsumsi. Namun 

pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya peralihan 

(switching cost), seperti waktu, biaya atau resiko уаng timbul akibat tindakan 

peralihan merek tersebut untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing perlu 

mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan 

berbagai manfaat sebagai kompensasi.  

4) Likes The Brand (Menyukai Merek)  
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Adalah kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. 

Rasa asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian pengalaman menggunakan 

merek itu sebelumnya, atau persepsi kualitas yang tinggi dan mereka menganggap 

merek sebagai sahabat.  

5) Committed Buyer (Pembeli Yang Berkomiten)  

Adalah kategori pembeli yang setia. Pembeli ini mempunyai kebanggaan 

dalam menggunakan suatu merek. Merek tersebut bahkan menjadi sangat penting 

baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi siара sebenarnya penggunanya. Ciri 

yang tampak pada kategori ini adalah tindakan pembeli untuk merekomendasikan dan 

mempromosikan merek yang digunakannya kepada orang lain. 

Konsep ekuitas merek dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana 

memperlihatkan bahwa ekuitas merek dapat menciptakan nilai baik bagi pelanggan 

maupun bagi perusahaan. Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu. Kesadaran merek membutuhkan jangkauan kontinum 

(continuum ranging) dari perasaan yang  tak  pasti bahwa merek tertentu telah dikenal 

dan menjadi keyakinan bahwa produk tersebut merupakaan satu-satunya dalam kelas 

produk yang berada pada kategorinya. 
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 Gambar  2.2 

Konsep Brand Equity 

Sumber: Freddy Rangkuti (2009:39 

2.4.3 Brand Awareness 

Kesadaran  merek adalah  kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu. Kesadaran merek  membutuhkan  jangkauan  kontinum (continuum ranging) 

dari perasaan yang tak pasti bahwa merek tertentu telah dikenal dan menjadi 

keyakinan bahwa produk  tersebut  merupakaan satu-satunya dalam kelas produk 

yang berada pada kategorinya. 

Tingkatan  kesadaran merek secara berurutan dapat digambarkan sebagai 

suatu piramida sepeti di bawah ini : 

Kesan kualitas 

Loyalitas 

Merek 

Asosiasi Merek 

Aset hak milik 

merek yang lain 

Kesadaran Merek 

Brand 

Equity 

Memberikan nilai kepada 

customer dengan menguatkan : 

 Interprestasi/proses informasi 

 Rasa percaya diri dalam 

pembelian 

 Pencapaian kepuasan dari 

customer 

Memberikan nilai kepada 

perusahaan dengan menguatkan: 

 Efisiensi dan efektifitas progam 

pemasaran 

 Loyalitas merek 

 Harga/laba 

 Perluasan merek 

 Peningkatan perdagangan 

 Keuntungan kompetitif 
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            Gambar  2.3 

Piramida Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

 

Jangkauan kontinum ini diwakili oleh 4 tingkat kesadaran merek, yaitu : 

1. Top of Mind (puncak pikiran). 

Yaitu merek produk yang pertama kali disebutkan oleh konsumen secara 

spontan dan menempati tempat khusus / istimewa di benak konsumen. 

2. Brand Recall (pengingatan kembali merek).  

Mencerminkan merek–merek apa saja yang diingat konsumen setelah 

menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Dimana merek-merek yang 

disebutkan kedua, ketiga dan seterusnya merupakan merek yang menempati brand 

recall dalam benak konsumen. 

3. Brand Recognition (pengenalan merek). 

Merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek yang merupakan 

pengenalan merek dengan bantuan, misalnya dengan bantuan daftar merek, daftar 

Unware of Brand 

Brand recognition 

 

Brand 

recall 

Top 

mind 
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gambar, atau cap merek. Dan merek yang masuk dalam ingatan konsumen disebut 

brand recognition. 

4. Unware of Brand (tidak menyadari merek) 

Merupakan tingkatan merek yang paling rendah dalam piramida brand 

awareness, dimana konsumen tidak menyadari akan eksistensi suatu merek. Peran 

brand awareness terhadap brand equity dapat dipahami dengan membahas 

bagaimana brand awareness menciptakan suatu nilai. Penciptaan nilai ini dapat 

dilakukan dengan banyak cara, antara lain : 

• Anchor to other association which can be attached. 

Pada dasarnya suatu merek dapat memiliki hubungan dengan hal-hal lain. 

• Familiarity–liking. 

Suatu upaya mengenalkan sebuah merek dengan cara menimbulkan suatu hal yang 

familiar. Suatu kebiasaan dapat menimbulkan keterkaitan kesukaan yang kadang-

kadang dapat berpengaruh dalam membuat keputusan. 

• Substance / commitment. 

Kesadaran  akan  merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan inti yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan. 

• Brand to consider. 

Penyeleksian suatu kelompok merek yang telah dikenal sebagai suatu upaya 

mempertimbangkan  merek mana  yang  akan diputuskan untuk digunakan. 

Keputusan pemilihan ini biasanya dipengaruhi oleh ingatan konsumen terhadap 

merek yang paling diingat. 

 

2.4.4 Brand Association 

Brand association merupakan  segala kesan yang muncul dan terkait dengan 

ingatan konsumen mengenai suatu merek. Brand association mencerminkan 

pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan 
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kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk, geografis, harga, pesaing, selebriti 

dan lain-lainnya. Suatu merek yang telah mapan sudah pasti akan memiliki posisi 

yang lebih menonjol dari pada pesaing, bila didukung oleh asosiasi yang kuat. 

Berbagai brand association yang saling berhubungan akan membentuk suatu 

rangkaian yang disebut brand image, semakin banyak asosiasi yang saling 

berhubungan, maka semakin kuat brand image yang dimiliki merek tersebut. Image 

merek yang baik sangatlah penting di mata konsumen, karena dapat menjadi value 

added (nilai tambah) dalam pengambilan keputusan pemilihan merek. Fungsi brand 

association dalam pembentukan brand equity adalah sebagai berikut : 

a. Membantu penyusunan informasi merek. 

b. Membedakan merek tersebut dengan merek lainnya. 

c. Sebagai alasan konsumen untuk membeli. 

d. Menciptakan sikap positif terhadap merek tersebut. 

e. Sebagai landasan untuk melakukan brand expantion. 

Menurut Aeker dalam Darmadi Durianto, dkk (2004: 69), "Asosiasi terhadap 

merek yang terutama membentuk citra merek, menjadi landasan konsumen dalam 

keputusan pembelian dan loyalitasnya pada merek tersebut". Menurut Keller dalam 

Wahjuni dan Cahyadi (2007: 147), asosisasi merek memiliki beberapa tipe yaitu: 

(1) Atribut (atributes), asosisasi merek dikaitkan dengan atributatribut 

dari merek tersebut, baik yang berhubungan langsung dengan produknya maupun 

yang tidak. 

(2) Manfaat (benefit), asosiasi merek dikaitkan dengan manfaat dari merek tersebut, 

baik manfaat fungsional maupun pengalaman yang dirasakan penggunanya. 

(3) Perilaku (attitude),asosiasi merek dikaitkan dengan motivasi diri sendiri yang 

merupakan bentuk punishment, reward, learning, dan knowledge. 
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2.4.5 Perceived Quality 

 

Persepsi kualitas merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan  

kualitas atau  keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud 

yang diharapkan  konsumen. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu 

produk atau jasa tersebut dapat menentukan  nilai dari produk atau jasa tersebut dan 

berpengaruh  langsung kepada keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap 

suatu merek. Perceived quality tidak dapat ditetapkan secara objektif, karena akan 

melibatkan hal-hal apa saja yang dianggap penting bagi pelanggan. Sedangkan antara 

pelanggan yang satu dengan lainnya memiiki kepentingan yang relatif berbeda 

terhadap suatu produk atau jasa. Terdapat beberapa dimensi yang mendasari penilaian 

persepsi kualitas terhadap produk antara lain : 

1. Karakteristik produk. 

2. Kinerja merek. 

3. Feature (bagian tambahan / elemen sekunder pada produk) 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi. 

5. Keandalan. 

6. Ketahanan. 

7. Pelayanan. 

8. Hasil akhir (fit and finish). 

Secara umum perceived quality dapat menghasilkan beberapa nilai–nilai, 

yaitu : 

a. Alasan konsumen untuk membeli. 

b. Differensiasi atau positioning product 

c. Harga optimum. 

d. Kepentingan berbagai saluran distribusi. 

e. Perluasan merek. 
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2.4.6 Brand Loyalty 

Loyalitas merupakan  hasil dari pembelajaran konsumen pada suatu entitas 

tertentu (merek, produk, jasa, atau toko) yang dapat memuaskan kebutuhannya. 

(Ruly, 2006:68). Kesetiaan merek (brand loyalty) merupakan suatu konsep yang 

sangat penting dalam strategi  pemasaran karena memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan termasuk  pembelian berulang dan dapat mengurangi biaya pemasaran. 

(Ruly, 2006:68). Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam 

untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang menjadi preferensinya 

secara konsisten pada masa yang akan datang dengan cara membeli ulang merek 

yang sama meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang dapat 

menimbulkan peralihan perilaku. 

Loyalitas merek  menunjukkan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan 

merek tertentu dan ini sering kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari 

pelanggan. Minor dan Mowen (2002:109) mengemukakan bahwa loyalitas dapat 

didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk yang dikaitkan dengan proporsi 

pembelian. Berdasarkan dari pandangan tersebut maka loyalitas merek didefinisikan 

sebagai: keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Perusahaan yang 

mempunyai basis pelanggan yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat 

mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya untuk mempertahankan 

pelanggan jauh lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. 

Loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. Dan dapat menarik 

minat pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk 

bermerek minimal dapat mengurangi risiko. Keuntungan lain yang didapat dari 

loyalitas merek adalah perusahaan dapat lebih cepat untuk merespons gerakan 

pesaing. 

 Loyalitas merek merupakan ukuran  kedekatan / keterkaitan pelanggan pada 

sebuah merek. Ukuran ini menggambarkan tentang mungkin tidaknya konsumen 
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beralih ke merek lain, terutama jika merek tersebut mengalami perubahan baik yang 

menyangkut harga ataupun atribut lainnya. Konsumen yang loyal pada umumnya 

akan  melanjutkan  penggunaan  merek tersebut, walaupun dihadapkan dengan 

banyak  alternatif  merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang 

lebih unggul. Beberapa fungsi yang dapat diberikan oleh brand loyalty kepada 

perusahaan yaitu: 

a. Mengurangi biaya pemasaran. 

b. Meningkatkan perdagangan. 

c. Menarik minat pelanggan baru. 

d. Memberi waktu untuk merespon ancaman pesaing.Branduality 

Loyalitas konsumen terhadap merek terdiri dari lima kategori yang memiliki 

tingkatan loyalitas mulai dari yang  paling rendah  sampai tertinggi yang membentuk 

piramida loyalitas merek. Adapun tingkatan loyalitas merek adalah : 

 

            Gambar  2.4 

Piramida Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

 

 

Switcher 

Habitual Buyer 

Satisfied Buyer 

Liking the 

Brand 
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1. Switcher (konsumen yang berpindah-pindah) 

Pembeli  yang berada pada tingkat  ini disebut sebagai pelanggan yang berada 

pada tingkat paling dasar, dan juga sama sekali tidak loyal. Pembeli pada tingkat ini 

tidak mau terikat pada merek apa pun, karena karakteristik konsumen yang berada 

pada  kategori  ini pada umumnya adalah mereka yang sensitif terhadap harga. 

Mereka menganggap bahwa suatu produk (apapun mereknya) dianggap telah 

memadai serta hanya memiliki peranan yang kecil dalam keputusan untuk membeli. 

2. Habitual Buyer (pembelian yang berdasarkan kebiasaan) 

Pembeli yang berada pada tingkat ini, dikategorikan sebagai pembeli yang 

puas dengan merek yang telah mereka konsumsi. Para pembeli tipe ini memilih 

merek hanya karena faktor kebiasaan. Karakteristik konsumen yang termasuk dalam 

kategori ini adalah  jarang  untuk mengevaluasi merek lain. Sungkannya konsumen 

untuk berpindah ke merek lain lebih dikarenakan sikap mereka yang pasif. 

3. Satisfied Buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 

Pembeli pada tingkat ini dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan 

merek yang  mereka konsumsi, namun demikian mungkin saja mereka memindahkan 

pembelian ke merek lain dengan menanggung  switch cost  yang terkait dengan 

waktu, uang, manfaat, ataupun resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka 

dalam peralihan merek. 

4. Liking the Brand (pembeli yang menyukai merek) 

Pada tingkat ini, konsumen sungguh-sungguh menyukai merek. Pada tingkat 

ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Preferensi mereka 

dilandaskan pada suatu asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam 

menggunakan merek produk. 

5. Committed Buyer (pembeli yang setia) 

Pada tingkatan  ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka 

memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek Bahkan merek sudah 
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menjadi suatu hal yang sangat penting bagi mereka, baik karena fungsi operasional 

maupun emosional dalam  mengekspresikan jati diri. Salah satu aktualisasi loyalitas 

konsumen pada tingkat ini ditunjukan dengan tindakan merekomendasikan dan 

mempromosikan merek tersebut pada pihak lain. Upaya perusahaan untuk 

meningkatkan ekuitas merek yang dimiliki dapat dijadikan landasan dari program 

pemasaran yang sukses. Setiap perusahaan, apapun jenis usahanya, dipastikan selalu 

sangat bergantung dengan  kesetiaan konsumen terhadap merek. Oleh sebab itu, 

untuk meningkatkan ekuitas perusahaan sebaiknya dilakukan optimalitas ekuitas 

merek.  

Terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikan loyalitas terhadap merek, 

yaitu yang pertama berdasarkan pada pembelian aktual yang dilakukan oleh 

konsumen terhadap suatu produk. Salah  satu  metode pengukuran terhadap 

pembelian aktual yang di lakukan konsumen adalah dengan metode proportion of 

purchases. Metode ini melihat semua merek yang pernah dibeli oleh konsumen. 

Kemudian dapat diketahui proporsi pembelian dari masing-masing merek. Loyalitas 

terhadap suatu merek menurut metode ini diukur pada situasi proporsi pembelian 

yang berubah-ubah menuju pada suatu pembelian terhadap beberapa merek. Misalnya 

saja jika lebih dari 50% pembelian merupakan merek A dalam suatu periode, maka 

kosumen tersebut dapat dikatakan loyal terhadap merek A. 

Masalah yang  muncul pada pendekatan pertama (pendekatan perilaku) dalam 

mengukur loyalitas terhadap merek adalah  alasan yang sebenarnya dalam  

melakukan pembelian terhadap suatu produk tidak dapat diidentifikasi. Beberapa 

produk dibeli karena keberadaannya, waktu dan harga. Jika faktor-faktor ini berubah, 

konsumen akan cepat beralih pada merek lain. 

Selain itu, masalah lain yang dapat muncul pada pendekatan  ini adalah dalam 

membedakan antara konsep loyalitas terhadap merek dengan perilaku pembelian 

berulang-ulang. Pada perilaku pembelian berulang, konsumen hanya membeli suatu 
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produk secara secara berulang tanpa terlibat perasaan. Sedangkan konsep loyalitas 

terhadap merek, konsumen memiliki kesukaan yang sebenarnya terhadap merek 

tersebut. Sebagai konsekuensi, maka muncul pendekatan yang kedua berdasarkan 

sikap konsumen terhadap produk seiring dengan dilakukannya pembelian. Jadi 

konsumen yang menampilkan  loyalitas terhadap merek harus secara aktif menyukai 

dan memilih merek tersebut. 

2.4.7 Peran  Brand Equity 

Brand equity merupakan asset yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata 

pelanggan atau konsumennya. Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri 

konsumen dalam pengembilan  keputusan pembelilan atas dasar pengalaman masa 

lalu dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi, dengan berbagai karakteristik brand. 

Menurut Sitinjak (2005:6), di samping memberikan nilai bagi konsumen, 

brand equity juga memberikan nilai bagi perusahaan dalam bentuk : 

 Brand equity yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program dalam 

memikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Promosi yang 

dilakukan akan lebih efektif jika brand dikenal. Brand equity yang kuat dapat 

menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas brand, karena brand 

diciptakan di dalam benak sehingga merek yang sesuai harus dapat 

mengkomunikasikan kualitas dari suatu produk. 

 Empat dimensi brand equity : brand awareness, brand association, perceived 

quality, dan aset merek lainnya, dapat mempengaruhi alasan pembelian, bahkan 

seandainya brand awareness, brand association, dan perceived quality tidak 

begitu berpengaruh dalam proses pemilihan brand, namun ketiganya tetap dapat 

mengurangi keinginan ransangan konsumen untuk mencoba merek-merek lain. 

 Brand association juga sangat penting sebagai dasar  positioning  maupun strategi  

perluasan produk. Suatu analisis terhadap portpolio brand sangat diperlukan 

untuk mengetahui efektifitas dari perluasan brand yang telah dilakukan. 
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 Brand loyalty yang telah diperkuat merupakan hal penting dalam merespon 

inovasi yang dilakukan para pesaing. Brand loyalty adalah salah satu kategori 

yang dipengaruhi oleh brand awareness. Nama brand dapat memberikan kesan 

bahwa produk dibuat dengan baik (perceived quality), diyakinkan oleh asosiasi 

dan loyalitas (seorang konsumen yang loyal tidak akan menyukai produk yang 

kualitasnya rendah). 

 Brand equity yang  kuat memungkinkan perusahaan memperoleh margin yang 

lebih tinggi dengan saluran distribusi, toko, supermarket, dan tempat-tempat 

penjualan  lainnya tidak akan ragu-ragu untuk menerima suatu produk dengan 

brand equity yang kuat. Selain itu, akan memudahkan para pedagang untuk 

menjual produk tersebut dan saluran distribusi dapat berkembang sehingga 

semakin banyak tempat penjualan maka akan semakin memperbesar 

kemungkinan peningkatan volume penjualan. 

 Aset-aset lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan 

dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki oleh pesaing. Biasanya bila 

dimensi utama dari brand equity yaitu brand awareness, brand association, 

perceived quality, dan brand loyalty sudah sangat kuat secara otomatis aset brand 

equity lainnya akan kuat. 

 Dengan memiliki brand equity yang kuat perusahaan dapat mengembangkan 

suatu produk baru dengan  merek yang sama dan  menjadi suatu  kemudahan bagi 

perusahaan dalam perluasan lini mereknya karena kredibilitas dari merek yang 

terdahulu.   
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2.5 Minat Beli Ulang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Berarti minat beli adalah 

kecenderungan hati yang tinggi untuk membeli.(Departemen Pendidikan Nasional, 

op. cit., hlm. 916) 

Minat berasal dari bahasa latin „inter-est‟  yang berarti menguhubungkan dua 

hal yang terpisah. Sementara itu, minat secara istilah menurut Syah dalam Taufik Tea 

adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu.( Taufik Tea, Inspiring Teaching, Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-1, 2009, hlm. 

202-203  

Posisi pasar suatu produk terbentuk karena adanya konsumen yang mau 

membeli produk tersebut dan sebagian besar konsumen tersebut kemudian membeli 

lagi produk tersebut. Pembelian produk baru selalu dimulai dengan pembelian 

pertama, yaitu adanya keinginan untuk melakukan pembelian yang pertama kali 

karena terdapat faktor ingin mencoba produk baru tersebut (Lindawati, 2005 dalam 

Kurniawati, 2009) 

Minat beli adalah sesuatu diperoleh dari proses belajar dan proses pemikiran 

yang yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi 

yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat 

yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu (Mowen dalam Oliver 

(2006).  

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap 

mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor dalam Tjiptono (2003), minat beli 

adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli 

benar-benar dilaksanakan. Menurut Mowen dalam Oliver (2006) efek hierarki minat 

beli digunakan untuk menggambarkan urutan proses munculnya keyakinan (beliefs). 
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Sikap (attitudes) dan perilaku pengetahuan kognitif yang dimiliki konsumen dengan 

mengaitkan atribut, manfaat, dan obyek (dengan mengevaluasi informasi), sementara 

itu sikap mengacu pada perasaan atau respon efektifnya. Sikap berlaku sebagai acuan 

yang mempengaruhi dari lingkungannya. 

Akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan konsumen terhadap suatu  

merek merupakan faktor yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian kembali merek yang sama. Konsumen beranggapan bahwa hal ini lebih 

ekonomis dan efisien daripada konsumen harus kembali mencari tahu tentang brand 

yang lain (Youne dan Suna, 2007). Aaker (1991, dalam Langner et al 2006) 

mengemukakan bahwa bagi perusahaan, ekuitas merek tidak hanya memberi 

keuntungan langsung, tetapi juga keuntungan jangka panjang dengan memelihara 

konsumen untuk tetap melakukan pembelian ulang terhadap produk mereka.  

Merek yang kuat akan menyebabkan  konsumen  akan selalu ingat akan  

merek tersebut. Dengan pengalaman yang konsumen peroleh dari suatu produk 

dengan merek tertentu akan menimbulkan kesan positif terhadap produk tersebut dan 

konsumen akan melakukan pembelian ulang. 

 Menurut Schiffman-Kanuk dalam Suwandi (2007:3), pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen terdiri dari 2 tipe, yaitu pembelian percobaan dan 

pembelian ulang. Pembelian percobaan terjadi jika konsumen membeli suatu produk 

dengan merek tertentu  untuk pertama kalinya, dimana dalam kegiatan tersebut 

konsumen berusaha menyelidiki dan mengevaluasi produk dengan langsung 

mencoba. 

Jika pada pembelian percobaan tersebut, konsumen merasa puas, dan 

konsumen berkeinginan untuk membeli kembali, maka tipe pembelian ini disebut 

pembelian ulang. Apabila pelanggan merasa puas, maka ia akan menunjukkan 

besarnya kemungkinan untuk melakukan pembelian ulang, dan bahkan mengajak 

orang lain.   
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Minat menurut Blum dan Balinsky dalam Siti Zamzani diartikan sebagai 

kuatnya kecenderungan seseorang terhadap obyek-obyek dan kegiatan-kegiatan yang 

membutuhkan perhatian serta menghasilkan kepuasan.(  SitiZamzani, Pengelolaan 

Pengembangan Diri di Sekolah, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, Cet. ke-1, 2007, 

hlm. 85) 

Menurut Engel dkk dalam Adiztya Wibisaputra minat membeli sebagai suatu 

kekuatan pendorong atau sebagai motif yang bersifat intrinsik yang mampu 

mendorong seseorang untuk menaruh perhatian secara spontan, wajar, mudah, tanpa 

paksaan dan selektif pada suatu produk untuk kemudian mengambil keputusan 

membeli. Hal ini dimungkinkan oleh adanya kesesuaian dengan kepentingan individu 

yang bersangkutan serta memberi kesenangan, kepuasan pada dirinya. Jadi sangatlah 

jelas bahwa minat membeli diartikan sebagai suatu sikap menyukai yang ditujukan 

dengan kecenderungan untuk selalu membeli yang disesuaikan dengan kesenangan 

dan kepentingannya (Adiztya Wibisaputra, “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Beli Ulang Gas Elpiji 3 KGg (di PT Candi Agung Pratama 

Semarang)” , Skripsi UNDIP, 2011, hlm. 28) 

Jadi, minat pembelian ulang adalah suatu niat untuk melakukan pembelian 

kembali pada kesempatan yang akan datang pada produk atau jasa yang sama. 

2.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang 

Minat beli dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor, antara 

lain :  

1. Faktor psikis, merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri 

konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap yang 

ada di dalam diri masing-masing individu.  

2. Faktor sosial, merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi orang 

lain dan kebudayaan yang ada di sekitarnya.  Seperti keluarga, status sosial 

dan kelompok acuan  
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3. .Pemberdayaan bauran pemasaran, faktor ini berasal dari perusahaan yang 

menjadi produsen terhadap produk yang digunakan oleh konsumen. Terdiri 

dari produk, harga, promosi, dan juga distribusi. 

  Menurut Freddy Rangkuti ( Freddy Rangkuti, Teknik Mengukur dan Strategi 

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, 

hlm. 60) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelian antara lain: 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

budaya ini terdiri dari beberapa komponen: 

a. Budaya adalah penentu keinginandan perilaku yang paling mendasar. Jika 

makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian besar diatur oleh naluri, maka 

perilaku manusia sebagian besar muncul dari pembelajaran. 

b. Subbudaya adalah setiap budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang 

memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus anggota-anggotanya. 

Subbudaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok, ras dan daerah geografis. 

c. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif lebih homogen dan bertahan 

lama dala sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan hierarki. Para 

anggota dalam setiap jenjang tersebut memiliki nlai, minat, dan tingkah laku yang 

sama. 

2. Faktor sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. 

3. Faktor pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang meliputi: 

a. Usia dan tahap siklus hidup 



52 

 

 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Konsumsi ini 

juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Sebuah perusahaan 

bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok pekerjaan tertentu. 

c. Keadaan ekonomi 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi sekarang. 

d. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seorang yang diekspresikan dalam 

aktivitas, minat dan opininya. 

e. Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda 

yang mempengaruhi pelaku pembeliannya. 

4. Faktor psikologis 

Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, 

yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan pendirian. 

a. Motivasi merupakan alasan yang mendasari seseoran untuk melakukan suatu 

tindakan 

b. Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih, mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan masukan serta informasi untuk menciptakan gambaran dunia 

yang memiliki arti. Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Sementara 

itu, bagaimana seseorang bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya atas situasi 

tertentu. 

c. Pengetahuan. Pada saat seseorang bertindak, merka belajar. Belajar 

menggambarkan perubahan perilaku seseorang individu, perubahan yang 

bersumber dari pengalaman. 

d. Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif tentang suatu 

hal yang dianut oleh seseorang. Sedangkan sikap adalah evaulasi, perasaan 

emosional, dan kecenderungan tindakan atas bebrapa objek atau gagasan. 
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2.5.2 Indikator Minat Beli Ulang 

Ferdinand (2007) mengemukakan bahwa terdapat empat indikator untuk 

mengukur minat beli ulang, yaitu : 

1. Minat transaksional 

Minat transaksional merupakan kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

2. Minat eksploratif 

Minat eksploratif menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari 

informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut 

3. Minat preferensial 

Minat preferensial merupakan minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut, preferensi ini dapat berubah 

bila terjadi sesuatu dengan produk preferensinya 

4. Minat referensial: 

Minat referensial adalah kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain 

Ekuitas merek tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi 

perusahaan, namun juga memberikan keuntungan jangka panjang. Kelangsungan 

hidup sebuah merek dapat ditentukan melalui ekuitasnya. Esch et al (2006) dalam 

penelitian mereka mengemukakan  bahwa  kesadaran  merek dan merek mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap pembelian di masa yang akan datang (future 

purchase). 
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2.6 Pengaruh Ekuitas Merk terhadap Minat Beli Ulang Konsumen 

Menurut Andreani et al (2012) Pembelian ulang dipengaruhi oleh faktor 

merek yang  positif, karena dengan merek yang kuat dapat  menyebabkan konsumen 

menjadi loyal dan merek yang kuat dapat membuat pelanggan melakukan pembelian 

secara berulang-ulang.  Minat (intention) dapat digambarkan sebagai situasi 

seseorang sebelum melakukan suatu tindakan (over action), yang dapat dijadikan 

dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut.  Menurut Ogilvy &Mather 

dalam Andreani et al (2012), juga mengatakan bahwa merek yang kuat dapat 

membuat pelanggan melakukan pembelian secara berulang-ulang.  

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa merek merupakan  salah 

satu faktor seorang konsumen dalam melakukan pembelian ulang, karena merek yang 

positif tersebut dapat membuat konsumen melakukan pembelian secara berulang-

ulang. Dengan penjelasan beberapa teori yang telah dibahas sebelumnya maka konsep 

minat beli ulang dalam penelitian ini diartikan kecendrungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan minat 

pembelian produk kembali yang telah dilakukan di masa lalu. Maka variabel minat 

beli yang terbentuk adalah sebagai berikut :  

1. Frekuensi Pembelian, berapa kali konsumen membeli produk Kecap Nasional  

2. Komitmen Pelanggan, apakah konsumen akan membeli produk Kecap Nasional 

kembali  

3. Rekomendasi Positif, konsumen akan membeli produk Kecap Nasional kembali 

setelah Kecap Nasional mengeluarkan produk baru dan memperbaiki kinerja 

pelayanannya. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Jushermi (2009) meneliti Analisis Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Minat 

Beli Telkomnet Instan Pada PT. Telkom Cabang Pekanbaru. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variable Ekuitas Merek  yang terdiri dari  perceived brand quality, 

perceive brand value for the cost, brand uniqueness, dan price premium 

secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap minat beli 

TELKOMNet-Instan pada PT.TELKOM cabang Pekanbaru.  

2. Rahmawati Setyaningsih, dkk (2007) meneliti Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Ekuitas Merek Untuk Meningkatkan Minat Beli Ulang (Studi 

Kasus Pada Kedai Kopi Dome Surabaya). Dari penelitian yang telah 

dilakukan daat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima. Indikator-

indikator dari ekuitas merek terdiri dari kesadaran merek, citra merek dan 

persepsi kualitas. Hasil olah data menunjukkan bahwa citra merek memiliki 

indikator paling besar diantara indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut 

dilakukan berdasarkan telaah pustaka dan dikembangkan sesuai dengan 

keadaan pada kedai kopi DÔME. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 

ekuitas merek akan meningkatkan minat beli ulang. 

3. Devonalita Agusli dan Yohanes Sondang Kunto, (2013) meneliti Analisa 

Pengaruh Dimensi Ekuitas Merek Terhadap Minat Beli Konsumen Midtown 

Hotel Surabaya.  Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier. 

Variabel ekuitas merek yang terdiri dari brand awareness, brand association, 

perceived quality, dan brand loyalty, secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap buying intention di Midtown Hotel Surabaya. Hal ini berarti model 

penelitian brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand 

loyalty, terhadap buying intention di Midtown Hotel Surabaya sudah tepat. 
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2.8  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Berikut disajikan kerangka berfikir judul penelitian Pengaruh Ekuitas Merk 

terhadap Minat beli ulang.  

PD. Mitra Usaha merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk Kecap 

Nasional. Kecap Nasional dengan kecap manis merek Nasional sebagai salah satu 

produk unggulannya telah menguasai pasar kecap manis di Tasikmalaya selama 

bertahun-tahun. Hasilnya sejak tahun 2009, menurut survei PD. Mitra Usaha yang 

menaungi produk Kecap Nasional, pada tahun 2009 Kecap Nasional menguasai 20 

persen penetrasi pasar dari total pasar kecap di Tasikmalaya, lalu pada tahun-tahun 

selanjutnya terus mengalami penurunan yaitu pada 2010 sebesar 16%, 2011 sebesar 

19%, 2012 sebesar 23%, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali dan 

hanya menguasai 22% dari 3 Trilliun pangsa pasar.   

Fenomena yang terjadi yang dapat dilihat oleh peneliti adalah : 

1. Adanya kekhawatiran dari manajemen dengan semakin banyaknya produk 

kompetitor yang memasuki wilayah kerja di Tasikmalaya, dapat merebut 

pelanggan yang sudah loyal menggunakan kecap merek Nasional selama ini. 

2. Pentingnya mengetahui kepuasan pelanggan untuk meningkatkan minat beli ulang 

pelanggan dalam pemilihan suatu merek. 

3. Keinginan kuat dari pemilik usaha dan manajemen perusahaan untuk mengetahui 

sejauh mana kekuatan atau pengaruh dari ekuitas merek Kecap Nasional  terhadap 

minat beli ulang pelanggan. 
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Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, fokus 

penelitian ini adalah  Minat beli ulang kecap nasional pada PD Mitra Usaha Cabang 

Tasikmalaya. Berdasarkan  kajian teori, faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 

ulang pelanggan diantaranya adalah Ekuitas Merk. Menurut Kotler dan Keller (2009: 

263), Ekuitas merek sebagai nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. 

Ekuitas merek dapat tercermin dalam  cara konsumen berfikir, merasa, dan bertindak 

dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas 

yang diberikan merek bagi perusahaan.   

Kotler (2002: 461) juga menambahkan terdapat beberapa elemen utama yang 

merupakan pendukung dari ekuitas merek yaitu: kesadaran merek (Brand 

Awareness), asosiasi merek (Brand Association), dan persepsi kualitas (Perceived 

Quality). Elemen-elemen tersebut akan membentuk ekuitas merek (Brand Equity) 

yang merupakan modal menentukan keunggulan kompetitif dan komparatif. 

Minat beli ulang (repurchase intention) menurut (Hicks et al, 2005)  

merupakan suatu komitmen konsumen yang terbentuk setelah konsumen melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa. Komitmen ini timbul karena kesan positif 

konsumen terhadap suatu merek, dan konsumen merasa puas terhadap pembelian 

tersebut. Ferdinand (2002) mengemukakan bahwa terdapat empat indikator untuk 

mengukur minat beli ulang, yaitu Minat transaksional, Minat eksploratif, Minat 

preferensial, Minat referensial. 

Aaker (1991, dalam Langner et al 2006) mengemukakan bahwa bagi 

perusahaan, ekuitas merek tidak hanya memberi keuntungan langsung, tetapi juga 

keuntungan jangka panjang dengan memelihara konsumen untuk tetap melakukan 

pembelian ulang terhadap produk mereka. Merek yang kuat akan menyebabkan 

konsumen akan selalu ingat akan merek tersebut. Dengan pengalaman yang 

konsumen peroleh dari suatu produk dengan merek tertentu akan  menimbulkan  
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kesan positif terhadap produk tersebut dan konsumen akan melakukan pembelian 

ulang (Hellier et al, 2003). 

Pengaruh variabel Ekuitas Merk terhadap minat beli dapat diperkuat oleh 

jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2007 : 38)  bahwa ekuitas 

merek terdiri dari kesadaran merek, citra merek dan persepsi kualitas. Hasil olah data 

menunjukkan bahwa citra merek memiliki indikator paling besar diantara indikator 

lainnya. Indikator-indikator tersebut dilakukan berdasarkan telaah pustaka dan 

dikembangkan sesuai dengan keadaan pada kedai kopi DÔME. Dalam penelitian ini 

diketahui bahwa ekuitas merek akan meningkatkan minat beli ulang. 

Berdasarkan kajian teori terhadap variabel – variabel yang terlibat dalam 

penelitian, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.5:  Kerangka Pemikira 

Sumber   :  Diolah dari kajian Teori 

 

 

 

Fenomena : 

 

1. Adanya kekhawatiran dari manajemen dengan semakin banyaknya 

produk kompetitor yang memasuki wilayah kerja di Tasikmalaya, dapat 

merebut pelanggan yang sudah loyal menggunakan kecap merek 

Nasional selama ini. 

2. Pentingnya mengetahui kepuasan pelanggan untuk meningkatkan minat 

beli ulang pelanggan dalam pemilihan suatu merek. 

3. Keinginan kuat dari pemilik usaha dan manajemen perusahaan untuk 

mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh dari ekuitas merek 

Kecap Nasional  terhadap minat beli ulang pelanggan. 

 
Ekuitas Merek : 

 

Definisi : 

“Ekuitas merek adalah efek 

diferensiasi  yang  positif  yang 

dapat diketahui dari respon 

konsumen terhadap barang atau 

jasa.” Kotler dan Armstrong 

(2008:282) 
Dimensi : 

Kesadaran merek (Brand 

Awareness), asosiasi merek (Brand 
Association), dan persepsi kualitas 

(Perceived Quality). Menurut Kotler 

& Keller yang dialih bahasakan 

oleh Bob Sabran (2009:263) 

Minat Beli Ulang 

 

Minat beli ulang (repurchase intention), 

merupakan minat pembelian ulang yang 

menunjukan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian ulang. Margaretha 

(2008) 

 

Dimensi : 

Minat transaksional, Minat eksploratif, 

Minat preferensial, Minat referensial. 

Ferdinand (2007) 

PD. MITRA USAHA 
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Hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian sebagaimana 

terlihat dalam paradigma penelitian sebagai berikut : 

     

            P xy                                                                              

 

                                                          

 

Gambar 2.6 : Paradigma Penelitian 

Sumber : Data diolah. 

 

 Dengan mengacu kepada kerangka pemikiran tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

“Ekuitas Merk berpengaruh terhadap Minat Beli Produk Kecap Nasional Pada PD. 

Mitra Usaha Tasikmalaya”. 

 

Ekuitas Merek 

(X) 

Minat Beli Ulang 

(Y)  


