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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Pemasaran  

 Konsep Pemasaran merupakan kegiatan perusahaan yang perlu di lakukan 

baik itu perusahaan barang atau jasa dalam tujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran 

merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berPengaruh 

dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan 

manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar.  Kotler (2009:7) 

mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk 

mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan 

dan keinginan manusia.  

2.1.1. Pemasaran 

Dalam pengertian pemasaran memiliki arti yang berbeda, baik secara sosial, 

maupun manajerial. Pengertian pemasaran secara sosial merupakan peranan yang 

dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. Menurut Kotler dan Keller (2009:5) 

pengertian pemasaran secara sosial adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran sebuah proses kemasyarakatan dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain”. 

 Pengertian dalam manajerial, pemasaran kerap kali dianalogikan sebagai 

seni menjual produk-produk. Berikut pengertian pemasaran menurut AMA 

(American Marketing Association) yang dikutip dari Kotler dan Keller (2009:5): 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai 

kepada pelanggan dan untuk mengelola Pengaruh pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya”. 
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2.1.2. Manajemen Pemasaran 

Aktivitas pemasaran dalam perusahaan tentunya dipengaruhi oleh 

manajemen pemasaranya. Oleh karena itu maka manajemen perusahaan 

merupakan hal penting yang memiliki peran yang kuat dalam mencapai tujuan. 

Sedangkan tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri adalaha melakaukan 

perencanaan mengenai bagaimana mencari peluang pasar untuk melakukan 

pertukaran barang dan jasa dengan konsumen. Setelah itu, manajemen pemasaran 

mengimplementasikan rencana tersebut dengan cara melaksanakan strategi-

strategi pemasaran untuk menciptakan dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntuungkan denagn konsumen demi tercapainya tujuan perusahaan. 

Manajemen pemasaran memiliki peranan yang krusial dalam sebuah 

perusahaan, karena manajemen pemasaran mengatur seluruh kegiatan pemasaran. 

Adapun pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:6): 

 “Pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul”.  

 Dengan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

adalah suatu seni atau ilmu dalam memilih, mendapatkan, menjaga, serta 

menumbuhkan pelanggan melalui proses untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh suatu 

perusahaan. 

 

2.2. Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Dalam pemasaran terdapat suatu stratgei yang dinamakan bauran 

pemasaran (Marketing Mix). Bauran pemasaran memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen untukk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan ke pasar. Setelah perusahaan menentukan strategi pemasarana 

kompetitifnya dengan tepat, maka perusahaan tersebut sudah siap merencanakan 

rincian dari bauran pemasaran. 
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Definisi bauran pemasaran (marketing mix) menurut Kotler dan Armstrong 

(2009:62) : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat 

pemasaran taktif terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan  respon yang diinginkannya di pasar sasaran.” 

Adapun definisi bauran pemasaran (Marketing Mix) menurut Buchari 

(2011:205): 

“Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan”. 

 Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dilakukan dengan mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing, agar mendapatkan kombinasi yang maksimal untuk 

mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran, sehingga dapat mendatangkan hasil 

yang memuaskan. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:62-63) bauran pemasaran terdiri dari 

semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokan menjadi empat 

kelompok variabel yang disebut “4P” dalam kegiatan bauran pemasaran sebagai 

berikut : 

1. Produk (product) 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. 

2.  Harga (price) 

 Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk. 

3. Tempat (place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran. 
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4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktifitas yangmenyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya. 

 Kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan barang maupun jasa perlu 

mengkombinasikan unsur-unsur bauran pemasaran (marketing mix). Untuk 

perusahaan yang bergerak dibidang barang, marketing mix dikenal dengan istilah 

4P (product, price, place, promotion) seperti yang telah dijelaskan diatas. 

Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa, marketing mix 

dikombinasikan menjadi 7P yaitu dengan tambahan unsur 3P tersebut adalah:  

1. Orang (People) 

Menurut Tjiptono dalam bukunya “Pemasaran Jasa” (2011:40), orang 

merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. Dalam industri jasa, setiap 

orang merupakan “part-time marketer” yang tindakan dan perilakunya 

memiliki dampak langsung pada output yang diterima pelanggan. Oleh sebab 

itu, setiap organisasi jasa (terutama yang tingkat kontaknya dengan pelanggan 

tinggi) harus secara jelas menentukan apa yang diharapkan dari setiap 

karyawan dalam interaksinya dengan pelanggan. 

2. Bukti Fisik (physical Evidence)  

Menurut Tjiptono dalam bukunya “Pemasaran Jasa” (2011:40), karakteristik 

intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai 

suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Oleh sebab itu, salah satu unsur 

penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat risiko 

tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. Bukti 

fisik ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dekorasi internal dan eksternal 

bangunan yang aktraktif. 

3. Proses (process)  

Menurut Tjiptono dalam bukunya “Pemasaran Jasa” (2011:40), proses 

produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen. Pelanggan 

restoran misalnya, sangat terpengaruh oleh cara staf melayani mereka dan 

lamanya menunggu selama proses produksi. Berbagai isu muncul sePengaruh 

dengan batas antara produsen dan konsumen dalam hal alokasi fungsi-fungsi 
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produksi. Misalnya, sebuah restoran bisa saja mengharuskan para 

pelanggannya untuk mengambil makanannya sendiri dari counter tertentu 

atau menaruh piring dan alat-alat makan yang sudah mereka pakai di tempat-

tempat khusus. Dalam bisnis jasa, manajemen pemasaran dan manajemen 

operasi terkait erat dan sulit dibedakan dengan tegas. 

Definisikan diatas dapat di simpulkan bahwa bauran pemasaran (Marketing 

Mix) adalah rangkaian alat-alat yang dapat dikendalikan, serta memiliki fungsi 

sebagai strategi pemasaran yang dibaurkan oleh perusahaan untuk membuat 

respon yang dinginkan dari pasar sasaran. 

 

2.3.   Saluran Pemasaran / Pengertian Tempat (Place) 

Salah satu unsur dalam bauran pemasaran adalah place (tempat / saluran 

pemasaran). Place (tempat) merupakan perantara bagi produsen untuk 

menyampaikan, atau mendisitribusikan produknya kepada konsumen. Dengan 

tidak adanya place (tempat / saluran distribusi), konsumen akan kesulitan untuk 

mendapatkan produk yang dibutuhkannya, ataupun sebaliknya, perusahaan akan 

sulit untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Pengertian saluran 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:106) adalah: 

“Saluran pemasaran (marketing channels) adalah sekelompok 

organisasi yang saling bergantung dan terlihat dalam proses 

pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau 

dikonsumsi.” 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran adalah 

seperangkat organisasi yang saling bergantung dan bekerja sama dalam 

menyalurkan produk atau jasa sehingga dapat digunakan atau dikonsumsi. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:113), tingkat saluran pemasaran terbagi 

atas beberapa macam, yaitu:  

1. Tingkat 0 (Zero Level Channel)  

Yaitu penjualan yang disebut juga saluran pemasaran langsung/direct 

marketing channel terdiri dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan 

akhir.  
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2. Tingkat 1 (One Level Channel)  

 Yaitu penjualan yang mengandung satu perantara penjualan, seperti pengecer.  

3. Tingkat 2 (Two Level Channel)  

Yaitu penjulan yang mengandung dua perantara. Dalam pasar konsumen, 

perantara ini biasanya pedagang grosir dan pengecer. 

4. Tingkat 4 (Three Level Chanel) 

Yaitu penjulan yang mempunyai tiga perantara, yaitu perdagangan besar atau 

grosir, pemborong dan pengecer. Dimana perdagangan besar menjual kepada 

pemborong dan pembohong menjual kepada pedangan kecil.  

Gambar 2.1 

Tingkat Saluran Pemasaran 

      Tingkat 0                     Tingkat 1                   Tingkat 2                       Tingkat 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Kotler dan Keller dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” (2009; 112) 
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2.4.  Produk 

Produk bisa dikatakan merupakan sekumpulan sifat-sifat dan kimia yang 

berwujud dan di himpun dalam suatu bentuk yang serupa dan dapat kenal. Produk 

berwujud (tangible), dan tidak berwujud (intangible) di dalamnya sudah tercakup 

hargam kemasan, warna, prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan yang di 

berikan produsen dan pengecer yang dapat di terima oleh konsumen sebagai 

kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan-kebutuhan 

kosumen. 

Menurut Kotler (2009;139) produk ialah: 

“Produk ialah segala sesuatu yang dapat di tawarkan di pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas 

barang, jasa, pengalaman, events, orang, tempat, kepemilikan, 

organisasi, informasi dan ide” 

Dapat disimpulkan bahwa produk merupakan sesuatu yang dapat di 

gunakan dan di konsumsi oleh pelanggan perusahaan, baik bersifat berwujud  

maupun tidak berwujud. 

2.4.1. Tingkatan Produk 

Dalam merencanakan tawaran pasar, perusahaan melalui lima tingkatan 

produk dimana tingkatan menambah lebih banyak nilai pelanggan. Kelima 

tingkatan produk tersebut menurut Kotler (2009;49) adalah sebagai berikut: 

1. Inti Produk (core benefit) 

Inti produk adalah jasa, manfaat dasar yang sesunguhnya dibeli oleh 

pelanggan. 

2. Produk Dasar (basic product) 

Pada level kedua pemasaran harus dapat mengubah manfaat inti 

menjadi produk dasar. 

3. Produk yang Diharapkan (expected product) 

Produk yang diharapkan ialah serangkaian atribut dan kondisi yang 

bisasanya diharapkan oleh pembeli ketika mereka membeli produk 

tersebut. 
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4. Produk yang Ditingkatkan (augment product) 

Pemasar harus menyiapkan produk yang ditingkatkan melampaui 

harapan pelanggan. 

5. Produk Potensial (potential product) 

Pada tingkatan kelima terdapat produk potensial yang mencakup 

semua peningkatan dan transformasi yang pada akhirnya akan dialami 

produk tersebut di masa depan. 

 

2.4.2.  Klasifikasi Produk 

Di dalam bauran pemasaran (Marketing mix) Produk merupakan memiliki 

peran penting dalam penjualan. Bila suatu perusahaan ingin mendapatkan 

keuntungan maka perusahaan harus bisa menjual suatu produk atau jasa yang di 

hasilkan.  

Tetapi pada kenyataanya tidak semudah perusahaan menjual produk atau 

jasa, begitu banyak pesaing perusahaan di dalam pasar yang ingin mendapat 

keuntungan dalam produk atau jasa. Maka di perlukan ciri khas dan ke unikan 

dalam penjualanya dengan cara itu produk atau jasa perusahaan dapat di bedakan 

dengan yang lain. Dalam produk, produk dapat di klasifikasikan menjadi tiga 

kelompok menurut Kotler & Keller (2009;6) yaitu: 

a) Barang Yang Tidak Tahan Lama (Non Durable Goods) 

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

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 

Contoh : sampo, pasta gigi dan oli mesin 

b) Barang Yang Tahan Lama (Durable Goods) 

Barang yang tahan lama ialah berwujud yang biasanya bertahan walaupun 

sudah di gunakan berkali-kali. 

Contoh: sepedah, mobil, motor, pakaian dan properti 

c) Jasa (Service) 

Jasa ialah produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan dan mudah 

habis. 

Contoh: konsultasi, perwatan medis dan travel. 
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2.4.3.  Bauran Produk 

Bauran produk merupakan kumpulan dari semua produk maupun unit 

produk yang di tawarkan oleh penjualn kepada konsumen yang dituju. Dalam 

perusahan bauran produk memiliki konsistensi tertentu, kelebaran, kedalaman dan 

keluasan bauran produk itu sendiri. Kotler & Keller (2009;16) menjelaskan 

bauran produk terdiri dari: 

 Konsistensi Bauran Produk; mengacu erat Pengaruh berbagai lini 

produk dalam penggunaan akhirm ketentuan produksim saluran distribusi, 

atau hal lainya. 

 Kelebaran; mengacu pada berapa banyak lini produk yang berbeda 

dimilik perusahaan itu. 

 Kedalaman; mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. 

 Keluasan; mengacu kepada seberapa banyak jenis yang ditawarkan 

masing-masing produk dalam lini tersebut. 

 

2.4.4. Harga (Price) 

Umumnya  harga  ditetapkan  oleh  pembeli  dan  penjual  yang  sedang 

bernegosiasi. Penjual  akan  meminta  harga  lebih  tinggi  dari  yang  mereka  

harap akan  mereka  terima,  dan  pembeli  akan   menawar  kurang  dari  yang  

mereka  harap akan  mereka  terima,  dan  pembeli  akan   menawar  kurang  dari  

yang  mereka  harap akan  dibayar.  Melalui  tawar-menawar  akhirnya  mereka  

akan  sampai  pada  harga yang  dapat  diterima.  Jadi  harga  merupakan  salah  

satu  unsure  yang  penting  dari kegiatan pemasaran untuk memudahkan setiap 

produk untuk dijual. 

 Harga  merupakan  salah  satu  elemen  bauran  promosi  yang  

menghasilkan pendapatan  dan   paling  fleksibel  (harga  dapat  berubah  den gan  

cepat).  Untuk  itu perusahaan  harus  dapat  menangani  penetapan  harga  dengan  

baik  sebelum  dijual kepada konsumen.  
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Pengertian harga menurut Kotler dan Amstrong (2009:430): 

“Harga  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan  atas  barang  dan  

jasa, atau  jumlah  nilai  yang  konsumen  tukarkan  dalam  rangka 

mendapatkan manfaat dari  memiliki  atau  menggunakan barang  

atau jasa.” 

Sedangkan pengetian harga menurut Swastha (2008;147) adalah: 

“Harga  adalah jumlah uang yang  ditagihkan  untuk  suatu produk  

atau jasa,  jumlah  uang  yang  dipertukarkan  konsumen  untuk 

mendapatkan manfaat dari  memiliki  atau  menggunakan produk  

atau jasa.” 

Melihat dari pngertian tersebut dapat disimpulkan bahwa harga merupakan 

sejumlah Rupiah yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang 

di harapkan oleh konsumen itu sendiri. 

 

2.4.5. Saluran Distribusi (Place)  

Place ini  menyangkut  pada  kegiatan  yan g  dilakukan  perusahaan  untuk 

men yalurkan  produknya  kepada  konsumen  yang  membutuhkan dan 

menginginkann ya pada tempat dan waktu yang tepat.  

Menurut Swasta (2008;190) ialah: 

“Saluran  distribusi  untuk  suatu  barang  adalah  saluran  yang 

digunakan  oleh  produsen  untuk  menyalurkan  barang  tersebut  

dari produsen sampai ke konsumen.” 

Sedangkan menurut Lamb, Hair, Mc Daniel (2001:8) ialah: 

“Saluran  distribusi  adalah  serangkaian  dari  organisasi  yang  saling 

bergantung  yang  memudahkan  pemindahan  kepemilikan 

sebagaimana  produk-produk  bergerak  dari  produsen  ke  pengguna 

bisnis atau pelanggan.” 

Dapat disimpulkan setelah melihat uraian bahwa saluran distribusi 

merupakan suatu unsur yaqng bersifat saling ketergantungan dari sebuah organisasi 

di dalam penyedia barang dan jasa kepada konsumen. 
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2.4.5. Promosi (Promotion) 

Promosi meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasaran agar terjadi tingkat 

kebutuhan atas produk tersebut. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009;74) 

”Promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan keunggulan produk 

serta membujuk pelkanggan sasaran untuk membelinya.”  

Sedangkan menurut Swastha (2008:237) promosi ialah: 

“promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran.”  

Dari melihat pengertian diatas dapat disimpulkan promosi merupakan 

kegiatan mengkomunikasikan suatu produk agar dapat bisa di terima dengan baik 

oleh konsumen. 

2.5. Atribut Produk 

2.5.1. Pengertian Atribut produk 

Atribut  produk  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas  tetang  produk  

itu sendiri.  Agar dapat memberikan  gambaran yang  jelas mengenai pengertian 

atribut produk ini, penulis mengemukakan pengertian merek dari beberapa ahli. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009;354) ialah: 

“Atribut  Produk  adalah  pengembangan  suatu  produk  atau  jasa 

melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan.” 

Sedangkan menurut Tjiptono (2011;103) ialah: 

“Atribut  produk  adalah  unsur–unsur produk  yang  dipandang  

penting oleh  konsumen  dan  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan 

pembelian.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan atribut produk ialah unsur-unsur 

pengembangan suatu produk untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan pembelian. 
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2.5.2. Pendekatan Atribut Produk 

Analisis atribut pada  perilaku konsumen merupakan  teori permintaan yang 

cukup  baru,  yang  mana  analisis  pendekatan  atribut  menyatakan  bahwa  

kepuasan seseorang  terhadap  barang  atau  jasa  yang  dibeli  sebenarnya  buk an  

terletak  pada barang atau jasa itu sendiri, tetapi dari karakteristik atau atribut yang 

melekat pada barang  yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain,  konsumen  akan  

mencari  manfaat tertentu  dan  selanjutnya  melihat  kepada  atribut  produk.  

Konsumen  akan memberikan  bobot  yang  berbeda  untuk  setiap  atribut  produk  

sesuai  dengan kepentinganya (Simamora, 2004;16-17). 

Menurut Simamora (2004;17), proses evaluasi dalam diri konsumen untuk  

memutuskan  suatu  keputusan  pembelian  berdasarkan  atribut  produk  sulit 

untuk  diketahui,  adapun  penjelasan  yang  dap at  dijabarkan  dalam  pemasaran 

adalah asumsi-asumsi sebagai berikut:  

1. Pertama, diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai 

kumpulan atribut. 

2. Kedua, tingkatan kepetingan atribut berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masing-masing. Konsumen memiliki 

penenkanan yang berbeda-beda dalam menilai atribut apa yang paling 

penting. 

3. Ketiga, konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak 

produk pada setaiap atribut. 

4. Keempat. Tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam 

sesuai dengan perbedaan atribut. 

5. Kelima, konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda 

dengan atribut yang berbeda melalui prosedur evaluasi. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bila terdapat bebrapa barang 

dan jasa yang akan dikonsumsi dan melalui beberapa pertimbangan  terhadap 

barang atau jasa yang akan dikonsumsi.  
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2.6.   Merek 

Merek di dalam perusahaan merupakan suatu atribut yang penting baik di 

dalam suatu produk barang atau jasa, di mana dalam memberikan merek 

merupakan suatu hal nilai tambah bagi produk itu sendiri. 

Merek merupakan sebagai identisas bagi perusahaan itu sendiri. Dalam 

perusahaan, merek merupakan faktor yang membedakan produknya dari 

perusahaan pesaing agar dapat dibedakan dan mudah di kenal oleh konsumen 

dalam membeli suatu produk. Merek yang yang memiliki citra yang baik 

mempunyai peluang yang bagus dalam pasar, dengan adanya citra baik dalam 

suatu produk dapat memungkinkan mendorong untuk menum,buhkan minat beli 

konsumen. Selain itu juga merek memungkinakan perusahaan dapat 

mengembakan posisi pasar yang spesifik bagi suatu produk, misalkan dengan 

produk yang dikenal dengan citra yang baik perusahaan dapat mudah melepaskan 

suatu produk dalam posisi berkualitas yang tinggi dan di perkuat oleh distribusi, 

promosi dan penetapan harga. 

 

2.6.1.  Pengertian Merek 

Dalam melalukan kegiatan pemasaran merek merupakan atribut yang 

penting untuk dapat mempengaruhi.  

Menurut Kotler & Keller (2009; 332) merek ialah:  

“Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau 

kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual untuk 

mendiferesiasikan dari barang atau jasa pesaing”. 

Sedangkan menurut Wheeler (2006;5)  mengemukakan bahwa: 

“A Brand is the nucleus of sales and marketing activities, generating 

increased awarnes and loyalty, when managed strategically”. 

Dapat disimpulkan setelah melihat definisi diatas merek merupakan pembeda dari 

suatu barang dan jasa atas produkyang dihasilkan dari sebuah perusahaan dari 

pesaing pasar. Maka merek-merek yang terbaik dalam sebuah pasar dapat 

memberikan jaminan bagi konsumen. 



30 
 

 
 

Menurut Rangkuty (2009;3) merek memiliki enam tingkat pengertian yaitu: 

1. Atribut 

Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mngetahui 

dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam sutau merek. 

Contoh: Apple Iphone 5s merupakan smart phone high-end dirancang dengan 

desain terbaik serta dengan didukung teknologi terbaik. 

2. Manfaat 

Merek juga memiliki serangkaian manfaat, konsumen tidak memiliki atribut, 

mereka memiliki manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan menjadi 

manfaat fubnsional maupun emosional. 

Contoh: selama menggunakan Apple Iphone 5s memudahkan saya untuk 

berkomunikasi dengan baik serta Fitur-fitur didalamnya memudahakan saya 

untuk mengoprasikan suatu aplikasi yangh dibutuhkan dalam keseharian. 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan suatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi akan di hargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

Contoh: Apple berarti  gengsi dan mewah 

4.  Budaya 

Merek juga mewakili budaya tertentu. 

Contoh: Mercedez-Benz mewakili budaya Jerman yang terorganisir dengan 

baik, memiliki cara kerja yang efisien. 

5. Kepribadian 

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya, 

jadi dengan menggunakan merek akan tercermin bersamaan dengan merek 

yang di gunakan. 

Contoh: Mercedez-Benz merupakan pimpinan yang masuk akal (orang) atau 

istana yang agung (Objek). 
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6. Pemakai  

Contoh : Orang yang sukses selalu menggunakan Mercedez-Benz seri S. 

Dengan enam tingkat pengertian merek, pemasar harus mennet7ukan pada 

tingkat mana akan menanamkan identitas merek. Merupaka suatu kesalahan 

hanya mempromosikan atribut merek saja karena: 

 Pembeli tidak begitu tertarik pada atribut merek di bandingkan manfaat 

merek. 

 Pesaing dapat dengan mudah meniru. 

 Atribut yang lambat laun akan berkurang nilainya, shingga akan 

merugikan mereka yang telah terikat terikat pada atribut tersebut. 

 

2.6.2.  Tujuan Pemberian Merek  

Sebuah keinginan yang ingin di capai oleh setiap perusahaan, apabila 

produknya menjadi pilihan konsumen dan sebuah suatu keberhasilan bagi 

perusahaan akan produknya.  

Menurut Oesman (2010;85) ada strategi pemberian nama merek yaitu:  

1. Nama Merek Khusus (individual brand name) 

Yaitu, barang-barang yang di hasilkan perusahaan di beri merek sendiri-

sendiri. 

Contoh: Unilever menghasilkan sabun, pasta gigi, shampo dengan 

menggunakan merek masing-masing. 

2. Nama Kelompok Gabungan Bagi Semua Produk (a blanket family name 

for all product) 

Yaitu pemberian merek yang sama untuk semua produk 

Contoh: perusahaan Canon memproduksi bermacam-macam kamera dengan 

satu nama, hanya berbeda kode. 

3. Nama Kelompok yang Terpisah (separated family name) 

Yaitu memberikan Family Brand untuk setiap jenis produk. 

Contoh: perusahaan Danone memberikan nama family name brand “AQUA” 

untuk air mineral. 
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4. Nama Perusahaan Digabung Dengan Nama Khusus (company trade name 

combine with individual product name) 

Contoh: Perusahaan Bakrie membedakan jenis usahanya Universitas Bakrie 

untuk pendidikan, kemudian Adhie Bakrie untuk pembangunan suatu 

properti.  

 

2.6.3. Keputusan Strategi Merek (Brand Strategy Decision) 

Menurut Rangkuty (2009;10) ada lima pilihan dalam penentuan strategi 

merek, yaitu:  

1. Perluasan Lini (line extension) 

Perluasan lini terjadi apabila p 

erusahaan memperkenalkan produk tambahan dalam kategori produk yang 

sama dengan merek yang sama, bisanya dengan tampilan barum seperti 

bentuk, rasa, warna, kandungan, ukuran kemasan dan sebagainya. 

Contoh: kacang garuda rasa bawang dan rasa kulit. 

2. Perluasan Merek (brand extension) 

Perluasan merek dapat terjadi apabila perusahaan memutuskan untuk 

menggunakan merek yang sudah ada pada produknya dalam satu kategori 

baru. Strategi perluasan merek memberikan sejumlah keuntungan, karena 

merek tersebut pada umumnya lebih cepat di hargai. 

Contoh: sabun Lifeboy, shampo Lifebuoy. 

3. Merek Ganda (multi brand) 

Multi Brand dapat terjadi apabila perusahan mengenalkan berbagai merek 

tambahan dalam kategori produknya dalam satu kategori baru. Tujuannya 

adalah untuk coba memberikan kesan, serta daya tarik lain pada konsumen 

sehingga lebih banyak pilihan. 

Contoh: Unilever mengeluarkan sabun kecantikan pada sabun mandi Lux dan 

sabun kesehatan pada sabun mandi lifebuoy. 
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4. Merek Baru (new brand) 

Merek baru dapat dilakukan apabila perusahaan tidak memiliki satupun 

merek yang sesuai dengan produk yang dihasilkan atau apabila citra merek 

tersebut tidak membantu untuk produk baru tersebut. 

Contoh: ketika Timex memutuskan untuk membuat sikat gigi Timex 

menciptakan nama lain karena dirasa tidak tepat apabila sikat gigi di sebut sikat 

gigi Timex. 

1. Merek Bersama (co-branding) 

Co-branding terjadi apabila dua merek terkenal atau lebih di gabung dalam 

satu penawaran. Tujuan co-branding adalah agar merek yang satu dapat 

memperkuat merek lain sehingga dapat menarik minat konsumen. 

Contoh: ATMB BCA banyak dimanfaatkan oleh Bank lain dengan 

melakukan co-branding. 

Strategi yang digunaka oleh perusahaan untuk menguatkan suatu  merek 

tergantung bagaimana perushaan menempatkan merek di pasar. Maka dari itu 

mengevaluasi positioning perlu dilakukan secara terus menerus agar tidak 

mudah kalah dalam persaingan merek di pasar oleh pesaing. ini di dasari oleh 

kebutuhan dan keinginan selera konsumen yang dapat berubah-ubah sehingga 

terjadinya repositioning. 

 

2.6.4.  Keputusan Penetapan Ulang Posisi Merek (Brand Repositioning 

Decision) 

Brand Repositioning Decison merupakan penijauan ulang merek yang 

sudah ada di pasar. Dengan banyaknya persaingan merek di pasar memungkinkan 

pesaing meniru produk kita, efeknya akan ada konsumen yang beralih kepada 

produk pesaing sehingga akan menyebabkan berkurangnya pangsa pasar yang 

sudah ada. Dengan dilakukan Brand Repositioning dapat meminimalisir 

penguasan pangsa pasar oleh pesaing dan mempertahankan pasar serta dapat 

fokus memperluas pangsa pasar. 
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2.7. Citra Merek (Brand Image) 

2.7.1.  Citra  

Citra merupakan suatu komponen pendukung bagi sebuah merek, dimana 

ia mewakili “wajah” dan juga mutu sebuah produk. Jika merek ibarat mengenal 

manusia dari namanya, maka citra bagaikan kesan yang kita lihat dari 

manusianya. Seperti yang dikatakan Kotler (2009:346) bahwa citra adalah 

persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Pendapat Kotler ini didukung oleh 

pernyataan Paul Temporal (2006:51) yang menyatakan bahwa citra merupakan 

apa yang dipikirkan atau bahkan dibayangkan orang-orang tentang sesuatu. Lebih 

jelas lagi Setiadi (2010:4) menjelaskan persepsi mengenai dan mengatakan 

bahwa persepsi merupakan proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu 

gambaran yang berarti dari dunia ini.  

Selanjutnya Temporal (2006) menjelaskan bahwa citra yang kita inginkan 

dari orang-orang mengenai mereka kita merupakan identitas yang sedang kita 

proyeksikan. Jadi jelaslah bahwa persepsi konsumen mengenai sebuah merek 

berisi gambaran dari sekumpulan identitas ataupun ekspresi kepribadian yang 

dimasukkan ke dalam suatu produk atau merek. Untuk itu produsen perlu 

kreatifitas dan usaha yang keras dalam membangun  citra, karena belum tentu apa 

yang kita proyeksikan sama dengan apa yang dipersepsikan konsumen.  

Membangun citra merupakan suatu hal yang penting bagi produsen.  

 

2.7.2. Pengertian Citra Merek 

Konsep citra merek dalam dunia bisnis telah berkembang dan menjadi 

perhatiaan para pemasar. Brand Image ialah suatu kesan yang ada dalam benak 

konsumen mengenai sutau merek, sehingga menimbulkan citra yang ada dalam 

benak konsumen. (Kotler & Keller, 2009;332, Duncan (2005;70). Citra suatu 

merek yang baik akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan begitu juga 

sebaliknya citra merek yang buruk akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan 

itu sendiri. Sepeti yang telah diuraikan di atas, bahwa merek bagaikan mengenal 

orang lewat namanya dan citra itu bagaikan melihat orang dari kesannya. Maka 
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citra merek dapat dianalogikan sebagai melihat suatu kesan dari sebuah nama. 

Menurut Kotler (2009:346) citra merek ialah persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam 

memori konsumen. Hal ini sejalan dengan penjelasan Setiadi (2010:55) mengenai 

persepsi yang mengatakan bahwa persepsi merupakan proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan 

suatu gambaran yang berarti di dunia ini.  

 Selain itu, dalam konsep pemasaran, citra merek sering direferensikan 

sebagai aspek psikologis, yaitu: citra yang dibangun dalam alam bawah sadar 

konsumen melalui informasi dan ekspektasi yang diharapkan melalui produk atau 

jasa (Setiawan, 2008: 57). Untuk itulah pembangunan sebuah citra merek, 

terutama citra yang positif menjadi salah satu hal yang penting. Sebab tanpa  citra 

kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menarik pelanggan baru 

dan mempertahankan yang sudah ada, dan pada saat yang sama meminta mereka 

membayar harga yang tinggi (Susanto, 2009:51) 

 

2.7.3. Diferensial Citra Merek (Differential Brand Image) 

Dalam sebuah citra merek sebuah perusahaan, para pembeli mempunyai 

tanggapan masing-masing terhdapat sebuah citra merek. Maka dari itu tidak heran 

apabila perusahan bekerja keras melakukan pengembangan terhadap sebuah citra, 

dengan tujuan agar bisa membeda-bedakan merek-merek mereka. Sebuah citra 

bisa di pengaruhi oleh banyak faktor di luar kontrol perusahaan. Agar dapat citra 

dapat berfungsi maka di perlukan sarana komunikasi yang tersedia dan pesan 

merek dapat di sampaikan melalui beberapa hal, menurut Kotler (2009;338): 

 Lambang 

Citra dapat di pergunakan dengan menggunakan simbol yang kuat, 

perusahaan dapat memilih subuah simbol atau suatu warna pengidentiifikasi. 

Contoh: Simbol singa untuk perusahaan Harris Bank dan Apel untuk 

perusahaan Apple Computer. 
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 Media 

Citra yang di pilih harus ditampilkan dalam iklan yang menyampaikan suatu 

cerita, suasana hatim pernyataan suatu yang jelas berbeda dengan yang lain. 

Contoh: pesan itu harus tampak di laporan tahunan, brosur dan katalog, 

peralatan kantor dan kartu nama perusahaan. 

 Suasana  

Ruang fisik dalam suatuOrganisasi merupakan pencipta citra yang kuat 

lainya. 

Contoh: Hyatt Regency mengembangkan suatu citra tersendiri melalui lobby 

atriumnya. 

 Peristiwa 

Suatu perusahaan dapat membangun suatu identitas melalui jenis kegiatan 

yang di sponsorinya. 

Contoh: Perrier, perusahaan air botolan, tampil menonjol dengan membangun 

sarana olahraga dan mesponsori acara-acara olahraga. 

 

 

2.7.4 .  Manfaat Brand Image 

Pandangan konsumen terhadap sebuah Image suatu merek merupakan hal 

yang penting bagi kelangsungan strategi pemasaran. Manfaat dari Brand Image 

yaitu: 

1. Image dapat di buat sebagi tujuan di dalam strategi pemasaran. 

2. Brand Image dapat di pergunakan sebagai mengevaluasi efek kualitas dari 

strategi pemasaran. 

3. Brand Image dapat membantu meperbarui penjualan suatu produk. 

4. Brand Image juga dapat dihasilkan dari faktor-faktor lain di luar usaha-usaha 

strategi marketing. 

5. Image dipakai untuk bersaing dengan  Brand-brand pesaing. 

 

Menurut Kotler (2009:326) Brand Image yang efektif dapat mencerminkan 

tiga hal, yaitu: 
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1. Membangun karakter produk dan memberikan value proposition 

2. Menyampaikan karakter produk secara unik sehingga berbeda dengan para 

pesaingnya. 

3. Memberikan kekuatan emosional dari kekuatan rasional. 

 

2.7.5. Indikator Brand Image 

 

Tingkat merek menurut Gary Hamel dan Ck Prahalad (Kertajaya, 2006;480) 

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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2.8.  Loyalitas Konsumen 

2.8.1.  Pengertian Loyalitas Konsumen 

Loyalitas didefinisikan sebagai suatu sikap yang ditujukan oleh konsumen 

terhadap penyediaan produk atau jasa. Seorang konsumen akan menunjukan sikap 

loyalnya jika suatu perusahaan mampu memberikan kepuasan kepada 

konsumennya. Konsumen yang loyal adalah seorang konsumen yang selalu 

membeli kembali dari provider atau penyedia jasa yang sama dan memilihara 

suatu sikap positif terhadap penyedia jasa itu dimasa yang akan datang (Griffin, 

2007). 

Menurut Jill, Griffin (2007;4) pengertian Loyalitas adalah:  

“Loyalitas pelanggan adalah perilaku pembelian yang didefinisikan 

pembelian nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh 

beberapa unit pengambil keputusan”. 

Sedangkan menurut Griffin (2007:274), definisi loyalitas disebutkan 

sebagai berikut: 

“Perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian non 

random yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit 

pengambilan keputusan.” 

 

Menurut definisi-definisi mengenai loyalitas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa loyalitas adalah suatu perilaku pembelian yang mengarah kepada suatu 

komitmen untuk membeli atapun mendukung kembali produk atau jasa di masa 

depan. 

Dan menurut Griffin (2007:31) mengatakan bahwa : 

“Penggunaan rutin konsumen yang didasarkan pada unit pengandalan 

keputusan” 

Dari kedua definisi loyalitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep 

loyalitas lebih mengarah pada perilaku (behavior) dibandingkan dengan sikap 
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(attitude) dan seorang konsumen yang loyal akan memperlihatkan perilaku 

pembelian yang didefinisikan sebagai pembeli yang teratur dan diperlihatkan 

sepanjang waktu oleh beberapa unit pembuatan keputusan. Tujuan utama atau 

misi perusahaan adalah mencapai tingkat loyalitas yang tinggi dari konsumen. Hal 

ini dikarenakan dengan mendapatkan sikap loyalitas dari konsumen berarti 

perusahaan dihadapkan kepada keuntungan ditambah lagi apabila penerapannya 

dalam jangka panjang, maka sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan akan 

menerima keuntungan jangka panjang pula. Loyalitas pelanggan merupakan 

dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk 

membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan  tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses 

pembelian yang berulang-ulang tersebut. 

Pelanggan (customer) berbeda dengan konsumen (consumer), seseorang 

dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila seseorang tersebut mulai membiasakan 

diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kebiasaan 

tersebutdapat dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu 

tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pembelian ulang, 

maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan tetapi sebagai 

seorang pembeliu atau konsumen. 

2.8.2.   Karakteristik Loyalitas 

Menurut Griffin (2007;33) Loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan 

perilaku membeli. Adapun karekteristik pelanggan yang loyal adalah orang yang : 

1.  Melakukan pembelian berulang yang teratur; 

Pelanggan yang telah melakukan pembelian suatu produk atau jasa 

sebanyak dua kali atau lebih. 

2.  Membeli antar lini produk dan jasa; 

 Pelanggan tersebut membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan dan 

mereka butuhkan. Para pelanggan tersebut membelin secara teratur, 

Pengaruh dengan jenis pelanggan ini sudah kuat dan berlangsung lama 

serta membuat mereka tidak terpengaruh oleh produk pesaing. 
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3.  Mereferensikan kepada orang lain; 

 Membeli barang atau jasa ditawarkan dan yang mereka butuhkan, serta 

melakukan pembelian secara teratur. Selain itu, mereka mendorong orang 

lain agar membeli barang atau jasa perusahaan tersebut. Secara tidak 

langsung, mereka telah melakukan pemasaran untuk perusahaan dan 

membawa konsumen kepada perusahaan. 

4.  Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

Seorang konsumen dikatakan loyal jika ia mempunyai suatu komitmen 

yang kuat untuk menggunakan lagi jasa yang diberikan secara rutin. 

Banyak perusahaan meluncurkan program – program tertentu yang 

tujuannya meningkatkan loyalitas konsumen misalnya :  

a. Pemberian Reward, cara ini biayanya tinggi dan jika tidak dikelola 

dengan baik akan menjadi bumerang bagi perusahaan dan sulit 

dihentikan apabila dihentikan akan menimbulkan ketidakpuasan 

konsumen. 

b. Memberikan pelayanan dengan menyajikan keunggulan dan 

diferensiasi di mata konsumen, hal ini dapat menimbulkan ketertarikan 

konsumen terhadap produk/jasa lain.Tetapi program – program untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan sebaiknya tidak dilakukan secara 

terus menerus karena konsumen nantinya tidak dapat membedakan 

antara produk inti atau extra service. 

 

2.8.3.  Loyalitas dan Siklus Pembelian 

Penting bagi pemasar untuk memahami bagaimana menciptakan loyalitas 

pelanggan dan mengapa loyalitas pelanggan dapat tercipta. Oleh karena itu, salah 

satu usahanya adalah dengan mengenali proses siklus pembelian pelanggan. 

Griffin (2007:18) menjelaskan bahwa bagi pembeli pertama-kali akan 

bergerak melalui lima langkah: pertama, menyadari produk, dan kedua, 

melakukan pembelian awal. Kemudian, pembeli bergerak melalui dua tahap 

pembentukan sikap, yang satu disebut “evaluasi pasca-pembelian” dan yang 

lainnya disebut “keputusan membeli kembali”. Bila keputusan membeli kembali 
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telah disetujui, langkah kelima, pembelian kembali, akan mengikuti. Urutan dari 

kelima langkah tersebut akan membentuk lingkaran pembelian kembali yang 

berulang beberapa kali bahkan beberapa ratus kali, selama terjalin Pengaruh 

antara pelanggan dengan perusahaan dan produk serta jasanya. 

Gambar 2.2 

Siklus Pembelian 

Pembelian kembali 

 

 keputusan pembelian 

 

 

 

 

Lingkaran Pembelian Kembali 

Kesadaran            Pembelian awal            Evaluasi pasca-pembelian 

Sumber: Griffin (2007:18) 

 

 

2.8.4. Jenis Loyalitas 

Setelah membahas karakteristik loyalitas pelanggan diatas, adapun jenis 

loyalitas pelanggan. Jenis ini akan membantu perusahaan dalam membidik serta 

mengetahui tipekal pelanggan suatu perusahaan tersebut. Terdapat empat jenis 

loyalitas  menurut Griffin (2007:45) yang dikemukakan menurut gambar 2.2 

yaitu : 

Tabel 2.1 Empat Jenis Loyalitas 

 Tinggi Rendah 

Tinggi Loyalitas premium Loyalitas tersembunyi 

Rendah Loyalitas yang lemah Tanpa loyalitas 

Sumber : Jill, Griffin (2007;22), Customer Loyalty. 
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Terdapat empat jenis loyalitas menurut Griffin (2007;22) adalah sebagai berikut : 

1. Tanpa Loyalitas 

Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas 

terhadap produk atau jasa tertentu. Keterikatannya yang rendah terhadap 

produk atau jasa tersebut dikombinasikan dengan tingkat pembelian berulng 

yang rendah menunjukkan tidak adanya loyalitas. Secara umum, perusahaan 

harus menghindari membidik para pembeli jenis ini karena mereka tidak akan 

pernah menjadi pelanggan yang loyal; mereka hanya berkontribusi sedikit 

pada kekuatan keuangan perusahaan. Tantangannya adalah menghindari 

membidik sebanyak mungkin orang-orang seperti ini dan lebih memilih 

pelanggan yangn loyalitasnya dapat dikembangkan. 

2. Loyalitas yang Lemah  

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah (inertia loyality). Pelanggan ini membeli 

karena kebiasaan. Ini adalah jenis pembelian “karena kami selalu 

menggunakannya” atau “karena sudah terbiasa”. Dengan kata lain, factor 

nonsikap dan factor situasi merupakan alas an utama untuk membeli. Pembeli 

ini merasakan tingkat kepuasan tertentu dengan perusahaan, atau minimal 

tiada ketidakpuasan yang nyata. Loyalitas jenis ini paling umum terjadi pada 

produk yang sering dibeli. Pembeli ini rentan beralih ke produk pesaing yang 

dapat menunjukkan manfaat yang jelas. Memungkinkan bagi perusahaan 

untuk mengubah loyalitas lemah ke dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi 

dengan secara aktif mendekati pelanggan dan meningatkan diferensiasi positif 

dibenak pelanggan mengenai produk atau jasa suatu perusahaan dengan 

produk lain. 

3.  Loyalitas Tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi (latent loyalty). 

Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan 

bukan pengaruh sikap yang menentukan pembelian berulang. Dengan 
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memahami faktor situasi yang berkontribusi pada loyalitas tersembunyi, 

perusahaan dapat menggunakan strategi untuk mengatasinya. 

4. Loyalitas Premium 

Loyalitas premium, jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi bila 

ada tingkat keterikatan yang tinggi dan tingkat pembeliabn berulang yang 

juga tinggi. Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk semua 

pelanggan disetiap perusahaan. Pada tingkat preferensi paling tinggi tersebut, 

orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk tertentu dan 

senang membagi pengetahuan mereka dengan rekan atau keluarga. 

 

2.8.5.  Tahap-tahap Loyalitas Konsumen 

 Dalam proses untuk menjadi pelanggan yang benar-benar loyal, 

pelanggan akan melalui beberapa tahapan. Proses ini harus sangat dipahami 

oleh para pemasar karena pada setiap tahapnya memiliki kebutuhan khusus. 

Griffin (2007:35) menyebutkan bahwa, dengan mengenali setiap tahap dan 

memenuhi kebutuhan khusus dari tiap tahap tersebut, perusahaan mempunyai 

peluang yang lebih besar untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan atau 

klien yang loyal. Dan kemudian Griffin (2007:31) membahas tiap tahapannya 

sebagai berikut: 

 

1. Suspect 

Merupakan orang yang mungkin membeli produk atau jasa perusahaan. 

2. Prospect 

Prospek adalah orang yang membutuhkan produk atau jasa perusahaan dan 

memiliki kemampuan membeli. Meskipun prospek belum membeli dari 

perusahaan, mereka mungkin telah mendengar, membaca atau bahkan ada 

seseorang yang telah merekomendasikan mengenai perusahaan kepada 

mereka. 
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3. Disqualified Prospect (prospek yang didiskualifikasi) 

Prospek yang didiskualifikasi adalah prospek yang telah cukup dipelajari 

oleh perusahaan untuk mengetahui bahwa mereka (prospek) tidak 

membutuhkan, atau tidak memiliki kemampuan membeli produk 

perusahaan. 

4. First Time Customer (pelanggan pertama-kali) 

Adalah orang yang telah membeli dari perusahaan satu kali. Orang 

tersebut bisa menjadi pelanggan perusahaan dan juga sekaligus pelanggan 

pesaing perusahaan. 

 5.  Repeat Customer (pelanggan berulang) 

Pelanggan berulang adalah orang-orang yang telah membeli produk atau 

jasa perusahaan lebih dari satu kali.  

6. Advocates (penganjur) 

Seperti klien, penganjur juga membeli apapun yang perusahaan tawarkan 

dan dapat mereka gunakan serta membelinya secara teratur. Namun, 

penganjur juga mendorong orang lain untuk mengkonsumsi produk atau 

jasa dari perusahaan. Mereka melakukan pemasaran bagi perusahaan dan 

dapat membawa pelanggan kepada perusahaan. 

2.8.6.  Manfaat Loyalitas 

Bagi organisasi terdapat empat manfaat utama yang berkaitan dengan 

loyalitas konsumen. Pertama, loyalitas meningkatkan pembelian konsumen. 

Kedua, Loyalitas konsumen menurunkan biaya yang ditanggung perusahaan 

untuk melayani konsumen. Ketiga, loyalitas konsumen meningkatkan komunikasi 

yang positif dari mulut ke mulut. Manfaat utama yang terakkhir dari loyalitas 

konsumen adalah retensi karyawan. Karyawan-karyawan pada bisnis jasa sering 

dipengaruhi oleh interaksi harian mereka dengan konsumen-konsumen 

perusahaan, karena orang cenderung lebih suka bekerja dengan organisasi–

organisasi yang konsumennya loyal dan puas. 
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Griffin (2007;13) mengemukakan keuntungan jika perusahaan memiliki 

pelanggan yang loyal yaitu : 

a.  Penjualan naik karena pelanggan membeli lebih banyak; 

b. Memperkuat posisi perusahaan di pasar karena pembeli membeli produk kita 

 daripada produk pesaing 

c. Biaya pemasaran menurun karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk    

memikat pelanggan berulang; 

d. Lebih terlindungi dari persaingan harga karena pelanggan yang loyal kecil 

kemungkinannya terpikat dengan diskon; 

e. Pelanggan yang puas cenderung mencoba lini produk kita dengan demikian 

membantu kita mendapatkan pangsa pelanggan yang lebih besar. 

 

2.8.7.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen 

Swastha dan Handoko (2008;10) menyebutkan lima faktor utama yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen, sebagai berikut :  

1. Kualitas Produk, kualitas produk yang baik secara langsung akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut berlangsung 

secara terus-menerus akan mengakibatkan konsumen yang selalu setia 

membeli atau menggunakan produk tersebut dan disebut loyalitas konsumen. 

2. Kualitas Pelayanan, selain kualitas produk ada hal lain yang mempengaruhi 

loyalitas konsumen yaitu kualitas pelayanan. 

3. Emosional, emosional di sini lebih diartikan sebagai keyakinan penjual itu 

sendiri agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan tersebut nantinya akan 

mendatangkan ide-ide yang dapat meningkatkan usahanya. 

4. Harga, sudah pasti orang menginginkan barang yang bagus dengan harga 

yang lebih murah atau bersaing. Jadi harga di sini lebih diartikan sebagai 

akibat,atau dengan kata lain harga yang tinggi adalah akibat dari kualitas 

produk tersebut yang bagus, atau harga yang tinggi sebagi akibat dari 

kualitas pelayanan yang bagus. 

5. Biaya, orang berpikir bahwa perusahaan yang berani mengeluarkan biaya 

yang banyak dalam sebuah promosi atau produksi pasti produk yang akan 
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dihasilkan akan bagus dan berkualitas, sehingga konsumen lebih loyal 

terhadap produk tersebut. 

2.8.8.  Merancang dan Menciptakan Loyalitas  

Smith (2011;62) mengungkapkan bahwa loyalitas tidak bisa tercipta 

begitu saja tetapi harus dirancang oleh perusahaan, adapun tahapan- tahapan 

perancangan loyalitas, yaitu :  

1. Define Customer Value  

a. Identifikasi segmen pelanggan pasar. 

b. Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan pelanggan mana yang 

menjadi pendorong keputusan pembelian dan penciptaan loyalitas. 

c. Ciptakan diferensiasi brand promise.  

 

2. Design The Branded Customer Experience  

a. Mengembangkan pemahaman Customer Experience. 

b. Merancang karyawan untuk merealisasikan brand promise. 

c. Merancang perubahan strategi secara keseluruhan untuk merealisasikan 

pengalaman pelanggan yang baru.  

 

3. Equip People And Deliver Consistenly  

a. Mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan memberikan 

pengalaman kepada pelanggan. 

b. Melengkapi pengetahuan dan keahlian keryawan untuk mengembangkan 

dan memberikan pengalaman kepada pelanggan dalam setiap interaksi 

yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan. 

c. Memperkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan 

kepemimpinan.  

4. Sustain and Enchance Performance  

a. Gunakan respon timbal balik pelanggan dan karyawan untuk memelihara 

pelanggan secara berkesinambungan dan mempertahankan pengalaman 

pelanggan. 
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b. Membentuk kerjasama antara system HRD (Human Resources 

Development) dengan proses bisnis yang terlibat langsung dalam 

memberikan dan meciptakan pengalaman pelanggan. 

c. Secara terus menerus mengembangkan dan mengkomunikasikan hasil 

untuk menanamkan Branded Customer Experience yang telah dijalankan 

perusahaan.  

 

2.8.9.  Keuntungan Pelanggan yang Loyal 

Menurut Ismail Solihin (2004;103), keuntungan apabila perusahaan 

memiliki pelanggan yang loyal: 

1. Sales growth 

Pertumbuhan penjualan yang berlangsung dalam jangka panjang tidak dapat 

dicapai oleh perusahaan tanpa adanya loyalitas pelanggan terhadap produk ata 

jasa yang dihasilkan perusahaan. Menaikan pangsa pasar dan menurunkan biaya 

untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap perusahaan. 

Dengan demikian akan mengurangi biaya untuk mendapatkan pelanggan 

(promosi). Menaikan laba perusahaan, artinya pelanggan-pelanggan yang loyal 

terhadap perusahaan akan cenderung memesan lebih banyak terhadap produk 

perusahaan. 

2. Profitability 

Sejalan dengan meningkatnya penjualan, perusahaan memiliki peluang besar 

untuk memperoleh laba apabila produk perusahaan memiliki pertumbuhan 

penjualan yang baik. Menurunkan biaya untuk melayani pelanggan, artinya biaya 

untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru bisa jadi sangat besar. 

Dengan adanya pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap perusahaan berarti lebih 

sedikit pelanggan-pelanggan yang diperlukan. Pelanggan-pelanggan yang loyal 

akan sering dan konsisten melakukan pemesanan sehingga menurunkan biaya 

untuk melayani. Sehingga laba yang di dapat perusahaan melalui loyalitas 

konsumen akan semakin besar. 
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3. Referal 

Konsumen yang loyal dan terpenuhi kebutuhanya dengan produk atau jasa 

yang dihasilkan perusahaan saat ini akan memberikan saran penggunaan produk 

atau jasa kepada orang lain. 

 

2.8.10  Memelihara Loyalitas Konsumen 

Menurut Jill Griffin (2007: 183) untuk memelihara dan mempertahankan 

loyalitas pelanggan dibutuhkan upaya- upaya yang serius meliputi hal- hal sebagai 

berikut : 

1. Permudah pelanggan untuk memberi umpan balik kepada perusahaan, yaitu 

dengan cara mencari keluhan pelanggan, memudahkan pelanggan untuk 

memberi umpan balik.  

2. Bila pelanggan membutuhkan bantuan berikanlah dengan segera, perusahaan 

harus bertindak cepat, bila ia menghubungi untuk menyampaikan keluhan 

perusahaan harus memberikan respon dengan segera. 

3. Kurangi kejengkelan atas reparasi, pembayaran kembali, dan pemberian 

jaminan, beberapa prinsip yang bisa dirancang perusahaan untuk menjamin 

bahwa masalah dapat cepat dikoreksi, yaitu: tawarkan produk bermutu saja, 

tetapkan jam pelayanan sesuai dengan penggilan pelanggan, kerjakan dengan 

benar atau pelanggan tidak akan membayarnya.  

4. Belajarlah cara menghibur pelanggan yang marah, yaitu dengan cara : biarkan 

pelanggan mengeluarkan uap panas, yaitu doronglah pelanggan untuk mau 

berbagi dengan mengatakan sesuatu, beritahu pelanggan bahwa anda 

mengerti masalahnya, cari tahulah apa yang diinginkan pelanggan, sarankan 

solusi berdasarkan keinginan pelanggan, bila pelanggan tidak senang dengan 

solusi anda, tanyakan kepadanya apa yang dianggapnya adil, lakukan telepon 

untuk tindak lanjut. 
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2.8.11 Indikator Loyalitas Konsumen 

Tjiptono (2011:85) mengemukakan enam indikator yang bisa digunakan 

untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu : 

1. Pembelian ulang 

2. Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut  

3. Selalu menyukai merek tersebut  

4. Tetap memilih merek tersebut 

5. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik 

6. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain.  

Pada era Relationship Marketing  pemasar beranggapan bahwa loyalitas 

pelanggan terbentuk dengan adanya Value dan Brand. Value adalah persepsi nilai 

yang dimiliki pelanggan berdasarkan apa yang di dapat dan apa yang dikorbankan 

dalam melakukan transaksi. Sedangkan Brand adalah identitas sebuah produk 

yang tidak berujud, tetapi sangat bernilai.  

Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, perusahaan tidak hanya 

mengandalkan value dan brand, seperti yang diterapkan pada Conventional 

Marketing. Pada masa sekarang diperlukan perlakuan yang lebih atau disebut 

dengan Unique Needs, perbedaan kebutuhan  antara satu pelanggan dengan 

pelanggan lainnya, untuk itu peranan dari Relationship Marketing sangat 

diperlukan. Pada gambar berikut terdapat tiga pilar loyalitas pelanggan era 

Relationship Marketing yang memfokuskan pelanggan ditengah pusaran. 
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Gambar 2.3 

Tiga Pilar Loyalitas Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menempatkan pelanggan pada tengah pusaran aktifitas bisnis, 

diharapkan perusahaan selalu memperhatikan dan mengutamakan pelanggan 

dalam segala aktifitas maupun program yang dilakukan. Sehingga pelanggan 

menjadi pihak yang selalu di dahulukan, dengan harapan akan merasa puas, 

nyaman, dan akhirnya menjadi loyal kepada perusahaan.  

Karena pentingnya loyalitas terhadap kelangsungan hidup perusahaan, 

maka perusahaan harus secara kontinue menjaga dan meningkatkan loyalitas dari 

para pelanggannya. Oleh karena itu untuk membangun loyalitas pelanggan, 

perusahaan harus memiliki Pengaruh yang baik dengan pelanggan sehingga 

perusahaan dapat lebih memahami akan kebutuhan, keinginan dan harapan-

harapan para pelanggannya. 
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2.8.12 Hukum Loyalitas  

Jill Griffin (2007: 219) dalam ratih hurriyati (2008: 155) 

mengemukakan bahwa terdapat 12 hukum loyalitas, yaitu sebegai berikut :   

1. Build Staff Loyalty, dimana konsumen akan senang dengan staff yang dekat 

dengannya yang penuh perhatian, oleh karena itu prinsip “serve your 

employes first so they, in turn can serve your customer” hal ini penting untuk 

diperhatikan.  

2. Practice the 80/ 20 rule, dimana 80% pendapatan lembaga dapat datang dari 

20% konsumen, karena 20% konsumen yang loyal memberikan penghasilan 

sebesar 80% ke perusahaan, 20% pelanggan yang loyal ini harus dipelihara 

sebaik- baiknya.  

3. Know your loyalty stage and ensure your customers are moving through 

them, perusahaan harus selalu memperbaiki tingkat loyalitasnya, sehingga 

pelanggan dapat dibentuk makin lama semakin loyal dari awal sampai akhir, 

setahap demi setahap. 

4. Serve first, sell second, utamakan layanan penjualan belakangan, karena 

penjualan adalah hasil pelayanan yang baik.  

5. Aggressively seek out customers complains, dimana perusahaan harus 

mencari dan meneliti secara aktif, apa sebenarnya yang dikeluhkan 

pelanggan. 

6. Get responsive, and stay that way, harus responsive dan mempertahankan 

sikap seperti itu. 

7. Know your customers definition of value, memahami dan mencari nilai- nilai 

yang diharapkan oleh pelanggan. 

8. Win back your lose customers, mendekati dan mewawancara konsumen yang 

lari, mengapa mereka berpindah sehingga mereka dapat ditarik kembali.  

9. Use multiple channels to serve the same customer well, pelanggan biasanya 

memperoleh berbagai pelayanan yan sama, artinya tidak ada pelayanan yang 

berbeda secara menyolok, apalagi layanan informasi yang berlawanan dari 

para pegawai, karena karyawan tidak mengetahui informasi yang harus 

disampaikan. 
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10. Give your font line the skill to perform, karyawan yang bekerja didepan harus 

terampil dan profrsional dalam melayani pelanggan, terutama dalam 

menjawab segala permasalahan yang diajukan.  

11. Collaborate with your channel partners, menggunakan saluran yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan, terutama saluran pemerintah ataupun non 

pemerintah. Saluran tersebut dapat dimanfaatkan agar masyarakat lebih 

tertarik dan loyal terhadap perusahaa. 

12. Store your data in one centralized data base, hal ini dilakukan untuk 

memudahkan akses informasi, apa yang dikehendaki serta analisis apa yang 

hendak dilakukan oleh manajemen. 

 

2.9. Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Konsumen  

Manusia memiliki kepribadian pada umumnya di tentukan melalui nilai 

dan keyakinan yang mereka punyai. Apabila sautu merek dalam produk memiliki 

citra yang positif dan diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginanya, maka 

loyalitas untuk membeli, memiliki suatu produk atau jasa akan timbul dalam diri 

manusia dengan sendirinya.  

Pengaruh antara citra merek dengan loyalitas konsumen terletak pada 

keinginan-keinginan dan pilihan konsumen (preference) atas suatu merek adalah 

merupakan sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap merek tertentu 

sering mempengaruhi apakah konsumen akan loyal atau tidak. Persepsi yang baik 

dan kepercayaan konsumen akan suatu merek tertentu akan menciptakan minat 

beli konsumen dan bahkan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk 

tertentu. Teori penghubung antara citra merek dengan loyalitas konsumen dikutip 

dari Freddy Rangkuti (2009) yang mengatakan: 

“Apabila konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara fisik 

berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat 

secara terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan terhadap 

merek tertentu yang disebut dengan loyalitas merek”. 

 


