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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Kegiatan pemasaran bukan hanya sekedar penjualan dan periklanan, tetapi 

berpusat pada usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam 

pemenuhan kebutuhannya, manusia mempunyai preferensi yang berbeda dari 

produk maupun jasa yang dibutuhkan. Disamping itu, pemasaran memegang 

peranan yang sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan atau usaha. Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah 

dikelola dengan sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan pemasaran 

perusahaan.  

Menurut Kotler dan Keller (2011:7) mendefinisikan pemasaran sebagai 

berikut : 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. 

Sedangkan menurut Alma (2010:2) menyatakan pengertian pemasaran 

sebagai berikut : 

Marketing ialah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen yang memenuhi needs dan wants dari konsumen secara 

memuaskan. 

Kata kunci memuaskan ini harus menjadi fokus perhatian produsen. Tanpa 

tercapainya kepuasan (satisfaction), maka kegiatan marketing dikatakan belum 

berhasil. 



10 
 

 
 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2011:7) 

sebagai berikut : 

Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul. 

Sedangkan menurut Alma (2010:83), definisi manajemen pemasaran 

diuraikan sebagai berikut : 

Manajemen Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencana, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna 

mencapai tingkat pemasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

2.2 Bauran Pemasaran 

 Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut bauran pemasaran 

(marketing mix) yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar. Elemen-

elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan untuk memuaskan pelanggan sasaran. 

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2011:23) adalah 

sebagai berikut : 

Bauran Pemasaran (marketing mix) adalah sebagai seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya. 

Sedangkan menurut Swastha (2002:74) mendefinisikan bauran pemasaran 

seperti berikut : 
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Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan serta semua ini 

ditunjukan untuk memberi kepuasan kepada konsumen. 

Variabel bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2011:18) adalah 

product, price, place, dan promotion. Berikut ini penjelasan tentang elemen-

elemen bauran pemasaran : 

1. Produk (product) 

Penawaran dari perusahaan kepada pasar yang mencangkup keragaman 

produk, kualitas produk, design, ciri, warna merek, kemasan, ukuran, 

garansi, dan imbalan. 

2. Harga (price) 

Sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu. 

Perusahaan menetukan harga seperti memberikan daftar harga, diskon, 

potongan harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit. 

3. Tempat (place) 

Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh  dan tersedia 

berbagai pelanggan sasaran. Yaitu dengan menyediakan saluran 

pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, 

transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar 
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sasaran, meliputi promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, 

public relation, pemasaran langsung. 

2.3 Produk 

2.3.1 Pengertian Produk 

Pemilihan yang sesama akan produk merupakan bagian yang penting. 

Pembelian baru mau membeli suatu produk baru kalau memang merasa tepat 

untuk membeli produk yang bersangkutan. Artinya produklah yang harus 

menyesuaikan diri terhadap pembeli, bukan pembeli yang menyesuaikan diri 

terhadap produk. Produk merupakan barang atau jasa yang dihasilkan, ditambah 

gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan merupakan hasil akhir dari 

proses produksi tersebut. Adapun pengertian produk menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut : 

Menurut Kotler dan Keller (2011:69) definisi produk sebagai berikut : 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan 

meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, dan gagasan. 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2010:139) 

mendefinisikan produk sebagai berikut : 

Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, 

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

toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. 

Dari pengertian produk di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen baik itu berwujud 

maupun tidak berwujud. Selain itu produk juga dijual secara eceran melauli toko-

toko sehingga konsumen dapat memilih produk yang diinginkan. 
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2.3.2 Klasifikasi Produk 

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. 

Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kelompok. 

Berikut ini klasifikasi produk menurut Tjiptono (2010:98), yaitu : 

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata 

lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakian normal kurang dari 

satu tahun. Contoh : sabun, gula, dan garam. 

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian. Dengan kata lain, umur 

ekonimisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih. 

Contoh : tv, mobil, dan lemari es. 

3. Jasa (Service) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. Contoh : bengkel, salon, dan kursus. 

Selain berdasarkan daya tahannya, produk umumnya diklasifikasikan 

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. 

Berdasrkan kriteria ini, produk dapat dibedakan jadi barang konsumen 

(consumer’s goods) dan barang industri (industrial’s goods). 

Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan 

konsumen akhir sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. 

Barang konsumen dapat dibagi menjadi 4, yaitu : 
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1. Convenience Goods 

Merupakann barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian 

tinggi, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang 

minimum. Contoh: rokok, sabun, dan pasta gigi. 

Convenience goods dapat dibagi lagi menjadi : 

 Staples Goods : barang yang dibeli konsumen secara rutin. 

 Impulse Goods : barang yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu. 

 Emergency Goods : barang yang dibeli saat kebutuhan itu medesak. 

2. Shopping Goods 

Merupakan barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya 

dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang tersedia kriteria 

perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas, dan model masing-masing 

barang. Contoh : furniture dan pakaian. 

Shopping goods dapat dibagi lagi menjadi: 

 Homogeneous shopping goods : barang-barang yang oleh konsumen 

dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi cukup berbeda dalam harga. 

Contoh : tv dan mesin cuci. 

 Heterogeneous shopping goods : barang-barang yang aspek 

karakteristik dianggap lebih penting oleh konsumen dari [ada aspek 

harganya. Contoh : furniture dan pakaian. 

3. Speciality Goods 

Merupakan barang-barang yang memiliki karakteristik dan/atau identifikasi 

merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha 

khusus untuk membelinya. Contoh : pakaian yang dirancang oleh perancang 

terkenal. 

4. Unsought Goods 

Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun 

sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya. 
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Unsought Goods dapat dibagi lagi menjadi : 

 Regularly unsought products : barang-barang yang sebetulnya sudah 

ada dan diketahui konsumen tetapi tidak terpikirkan untuk 

membelinya. Contoh : asuransi jiwa. 

 New unsought products : barang yang benar-benar baru dan sama 

sekali belum diketahui konsumen. 

Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan 

(konsumen antara atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi 

langsung, yaitu untuk diubah dan dijual kembali. Barang industri dapat 

diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam proses produksi dan biaya relatifnya. 

Barang industri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Materials and Parts (bahan baku dan suku cadang) 

Barang-barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. Barang-barang 

itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu : 

 Bahan baku dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertanian (beras, 

buah-buahan, sayur-sayuran) dan produk-produk kekayaan alam 

(minyak bumi, biji besi, kayu, rotan). 

 Bahan jadi dan suku cadang terbagi atas component materials 

(miaslnya benang, semen, kawat) dan component parts (motor kecil, 

ban). 

2. Capital Items (barang modal) 

Barang-barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan 

dan/atau mengelola produk jadi. Capital items dibagi menjadi dua, yaitu : 

 Instalasi meliputi bangunan (pabrik dan kantor) dan peralatan 

(generator, komputer, mesin bor, dll.). 

 Peralatan tambahan terdiri dari peralatan dan perkakas pabrik yang 

bersifat portable. 
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3. Supplies and Services (perlengkapan dan jasa bisnis) 

Barang-barang tidak tahan lama dan jasa yang memberi kemudahan dalam 

mengembangkan dan/atau mengelola keseluruhan produk jadi. 

 Supplies terdiri atas perlengkapan operasi (minyak pelumas, batu 

bara) dan bahan pemeliharaan dan reparasi (cat, batu, sikat). 

 Business service terdiri atas jasa pemeliharaan dan reparasi dan jasa 

konsultasi bisnis. 

 

2.3.3 Tingkatan Produk   

Dalam merencanakan suatu produk atau penawaran, seorang pemasar 

perlu memperhatikan tingkatan (level) produk, menurut Kotler (2009: 4) ada lima 

tingkat produk, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat inti (core benefit) 

Merupakan tingkat yang paling dasar, yaitu manfaat atau jasa yang sebenarnya 

dibeli oleh pelanggan. Misalkan seorang tamu hotel membeli istirahat dan 

tidur. 

2. Produk dasar (basic product) 

Merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umum  yang diperoleh dari 

produk yang dikonsumsikan. Misalnya sebuah kamar hotel mencakup kamar 

mandi, tempat tidur, handuk, meja rias, meja tulis, dan lemari pakaian. 

3. Produk yang diharapkan (expected product) 

Merupakan seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan pembeli 

ketika membeli suatu produk. Misalnya tamu hotel dapat mengharapkan 

tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu baca dan keterangan. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product) 

Merupakan produk yang memiliki manfaat tambahan yang lebih daripada 

expected product atau yang melampaui harapan pelanggan. Misalnya suatu 

hotel dapat meningkatan produknya dengan menyertakan pesawat televisi 
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dengan alat pengendalian jarak jauh, bunga segar, proses pemesanan kamar 

yang mudah, dan lain-lain. 

5. Produk potensial (potensial product) 

Merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin 

dialami sebuah produk dikemudian hari. Produk potensial menekankan pada 

evolusi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif untuk 

memuaskan dan membedakan tawaran pesaing. Misalnya suatu hotel 

menyediakan kamar president suite dengan berbagai fasilitas yang mewah. 

2.4 Atribut produk 

2.4.1 Pengertian Atribut Produk 

Setiap perusahaa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu yang terdapat pada suatu produk. Oleh karena itu 

produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki ciri-ciri tertentu 

yang membedakannya dari produk perusahaan lainnya. Ciri-ciri atau unsur-unsur 

tersebut adalah atribut produk. Untuk produk yang berbentuk barang berwujud 

maupun tidak berwujud, perusahaan memiliki atribut atau karakteristik tertentu. 

Atribut dapat berupa bentuk fisik, warna, label, harga, kemasan, pelayanan, dan 

sebagainya. Selain membedakan suatu produk dengan produk lain, atribut produk 

juga harus mampu menjadi suatu daya tarik bagi konsumen. 

Pengetian atribut produk menurut Tjiptono (2010:103) adalah sebagai 

berikut : 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2010:347) menyatakan bahwa 

pengertian atribut produk adalah sebagai berikut : 

Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan 

penentuan manfaat yang akan diberikan. 
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2.4.2 Indikator-indikator Dalam Atribut Produk 

Pada umumnya atribut dari suatu barang bukan hanya satu, namun 

mungkin ada beberapa. Dengan demikian bila terdapat beberapa barang atau jasa 

yang akan dikonsumsi, dipertimbangkan pertama yang dilakukan adalah 

membandingkan nilai-nilai atribut pada masing-masing barang atau jasa tersebut. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:347) unsure-unsur atribut produk, yaitu : 

      1. Kualitas 

Kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian 

yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain 

yang berharga pada produk secara keseluruhan.  

2. Fitur 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya.  Menjadi 

produsen awal yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan 

dianggap bernilai menjadi salah satu cara yang efektif untuk bersaing. 

3. Gaya dan Desain Produk 

Gaya semata-mata menjelaskan penampilan produk tertentu. Gaya 

mengedepankan tampilan luar dan membuat orang bosan. Gaya yang 

sensasional mungkin akan mendapat perhatian dan mempunyai nilai seni, 

tetapi tidak selalu membuat produk tertentu berkinerja dengan baik. 

Berbeda dengan gaya, desain bukan sekedar tampilan setipis kulit ari, 

tetapi desain masuk ke jantung produk. Desain yang baik dapat 

memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga 

penampilannya. Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, 

meningkatkan kinerja produk, memotong biaya produksi dan memberikan 

keunggulan bersaing di pasar sasaran. 
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Sedangkan Menurut Tjiptono (2010:104) menerangkan atribut produk 

meliputi : 

1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, warna, gerak, atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan 

identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek sebenarnya 

merupakan janji penjual secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri 

manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. 

2. Kemasan 

Kemasan merupakan proses yang terkait dengan perancangan dan pembuatan 

wadah (container) atau pembungkus (wrapper)  untuk suatu produk. 

3. Pemberian Label (Labeling) 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi 

mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari 

kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan 

pada produk. 

4. Layanan Pelengkap (supplementary Service) 

Pada masa sekarang ini apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, 

baik itu jasa sebagai produk inti maupun sebagai jasa pelengkap. Pelayanan 

adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak ke pihak 

lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksi layanan berhubungan dengan produk fisik 

maupun tidak. 

5. Jaminan 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya 

kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk 

ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana diharapkan atau dijanjikan. 
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2.5 Merek  

 Merek adalah salah satu atribut peting dari sebuah produk yang 

penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alasan dimana 

memberikan merek pada suatu produk berarti memberikan nilai tambah bagi 

produk tersebut. 

 Merek tidak hanya merupakan sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari 

itu merupakan identitas yang membedakan produk perusahaan dengan produk 

yang dihasilkan pesaing. Dengan adanya identitas khusus, hal ini akan 

mempermudah bagi konsumen untuk mengenali produk tertentu dan tentunya 

akan memudahkan pada saat memutuskan untuk membeli suatu produk. 

Merek memegang peranan penting dalam penjualan suatu produk karena 

jika merek yang diposisikan di pasar memiliki citra yang baik, maka hal itu akan 

menjadi salah satu pendorong untuk menumbuhkan minat beli konsumen. Selain 

itu juga merek memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan posisi pasar 

yang spesifik bagi suatu produk, misalnya dengan melepaskan suatu produk pada 

posisi yang berkualitas tinggi dan posisi ini dapat diperkuat oleh harga, saluran 

distribusi, dan promosi. 

2.5.1 Pengertian Merek 

 Merek merupakan suatu atribut dari sebuah produk yang sangat penting 

yang dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan. Agar dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian merek ini, penulis 

mengemukakan pengertian merek dari beberapa ahli : 

 Menurut Kotler-Keller (2011;349) yaitu : 

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

kombinasi semua unsur tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

produk atau jasa dari individual atau kelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing”. 
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 Sedangkan menurut American Marketing Association diterjemahkan 

dalam Kotler-Keller, (2011;82) : 

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

kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari barang atau jasa pesaing”. 

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian merek 

merupakan strategi perusahaan untuk mengidentifikasikan produknya dan juga 

untuk membedakannya dari produk-produk pesaing. Selain itu ada merek dagang 

dan hak cipta yang merupakan bagian yang dilindungi. 

Menurut Kotler-Keller, (2011:82) tingkatan merek dapat di bagi menjadi 

enam yaitu : 

1. Atribut 

 Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan    

agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja 

yang terkandung dalam suatu merek. 

2. Manfaat 

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak 

saja membeli atribut tetapi juga membeli manfaat. 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi dan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkualitas dan berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna 

merek tersebut. 

4. Budaya 

Merek memiliki budaya tertentu yang dapat mempengaruhinya. 
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5. Kepribadian 

Merek memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. 

Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna 

akan tercermin dengan merek yang digunakan. 

6. Pemakai 

Merek menunjukan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah 

sebabnya para pemasar selalu menggunakan orang-orang yang terkenal 

untuk penggunaan mereknya. 

Tantangan dalam pemberian merek adalah untuk mengembangkan 

sekumpulan pengertian-pengertian yang mendalam tentang merek.  

2.6 Brand Image (citra merek) 

 Para pembeli mungkin mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap citra 

perusahaan atau merek. Citra dipengaruhi oleh banyak faktor di luar control 

perusahaan. Citra yang efektif melakukan tiga hal yaitu : 

1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan karakter pesaing 

3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. 

Supaya bisa berfungsi citra itu harus disampaikan melalui setiap sarana 

komunikasi yang tersedia dan kontak merek. Pesan ini harus diekspresikan 

melalui lambang-lambang, media tertulis dan audiovisual, suasana, serta perilaku 

karyawan. 

2.6.1 Pengertian Brand Image (citra merek ) 

 Citra merek pada dasarnya merupakan suatu hasil pandang atau persepsi 

konsumen terhadap suatu merek tertentu, yang didasarkan atas pertimbangan dan 

perbandingan dengan beberapa merek-merek lainnya, pada jenis produk yang 

sama. Citra merek memperlihatkan persepsi yang akurat dari suatu merek, tetapi 

untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian brand image menurut 

beberapa ahli : 
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Menurut Rangkuti (2009;43) : 

“Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak 

konsumen”. 

Menurut Paul Temporal dalam Rangkuty (2009;43) : 

“Brand image is how the brand is seen”. 

Definisi tersebut dapat diartikan sebagai : 

”Citra merek adalah bagaimana merek itu terlihat”.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa brand image  merupakan 

pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, yang mudah 

dimengerti tetapi sulit dijelaskan secara sistematis karena sifatnya abstrak. Citra 

merek  berarti kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tertentu, dan 

bagaimana konsumen memandang suatu merek. Selanjutnya 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. 

2.6.2 Manfaat Brand Image 

 Brand Image atau persepsi konsumen mengenai suatu produk atau merek 

sangat penting untuk strategi pemasaran dalam sejumlah cara yaitu : 

1. Brand Image dapat dibuat sebagai tujuan dalam strategi pemasaran. 

2. Brand Image dapat dibuat sebagi dasar untuk bersaing dengan merek-

merek lain yang dihasilkan pesaing. 

3. Brand Image juga dapat membantu memperbaiki penjualan suatu produk. 

4. Brand Image dipergunakan untuk mengevaluasi efek kualitas dari strategi 

pemasaran. 

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

pemasaran. 
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Image yang positif di benak konsumen tentu dapat menjadi kekuatan bagi 

brand yang digunakan oleh produk tersebut untuk menyesuaikan dengan 

lingkungannya dan bertahan dalam situasi persaingan yang semakin tajam. 

Jadi Brand Image merupakan elemen yang sangat penting bagi perusahaan 

di dalam menjalankan aktivitas pemasarannya. Brand Image suatu produk yang 

baik akan menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut dibandingkan 

membeli produk yang sejenis dari perusahaan lain, oleh karena itu perusahaan 

harus dapat mempertahankan dan meningkatkan Brand Image yang sudah positif 

di benak konsumen. 

2.6.3 Diferensiasi Brand Image 

 Para pembeli mungkin mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap citra 

perusahaan. Setiap perusahaan bekerja keras untuk mengembangkan citra yang 

membedakan untul merek – merek mereka. Citra dipengaruhi oleh banyak faktor 

di luar kontrol perusahaan. Supaya bisa berfungsi citra itu harus disampaikan 

melalui setiap sarana komunikasi yang tersedia dan kontak merek pesan ini dapat 

disampaikan melalui hal-hal di bawah ini, Kotler (2011;338) : 

 Lambang 

Citra dapat diperkuat dengan menggunakan simbol yang kuat, perusahaan 

dapat memilih sebuah simbol atau suatu warna pengidentifikasi. 

Contoh : Simbol singa untuk Harris Bank dan apel untuk Apple Computer. 

 Media 

Citra yang dipilih harus ditampilkan dalam iklan yang menyampaikan suatu 

cerita, suasana hati, pernyataan sesuatu yang jelas berbeda dengan yang lain. 

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

peralatan kantor perusahaan serta kartu nama. 
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 Suasana 

Ruang fisik yang ditempati organisasi merupakan pencipta citra yang kuat 

lainnya. 

Contoh : Hyatt Regency mengembangkan suatu citra tersendidri melalui lobby 

atriumnya. 

 Peristiwa 

Suatu perusahaan dapat membangun suatu identitas melalui jenis kegiatan 

yang disponsorinya. 

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

sarana olahraga dan mensponsori acara-acara olahraga. 

2.6.4 Indikator Brand Image 

 Agar perusahaan dapat memiliki brand image yang baik, maka perusahaan 

harus memahami, mengeksplorasi, dan memanfaatkan unsur-unsur yang 

membentuk citra merek perusahaan.  

Menurut Hamel dan Prahalad (2011 : 481) yang dikembangkan menjadi 4 

dimensi sebagai pengukuran dari Citra Merek yaitu :  

1. Pengakuan, Merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan 

mengingat suatu merek dalam benak dan pikiran mereka. Pengakuan akan 

dapat menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan 

memasang iklan yang sering.  

2. Reputasi, Merupakan kekuatan merek yang dapat membangun status yang 

cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu merek 

memiliki suatu track record yang baik.  

3. Hubungan Emosional, Merupakan merek produk yang dapat membentuk 

assosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk, hubungan 

emosional timbul antara sebuah merek dengan konsumennya.  
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4. Lingkup, Merupakan pengetahuan produk yang menyangkut seberapa lebar 

scope dari produk yang mau menggunakan brand yang bersangkutan. 

2.7 Perilaku Konsumen 

2.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Konsumen membuat sejumlah keputusan pembelian setiap hari. Untuk itu 

penting bagi pemasar untuk meneliti pengambilan keputusan pembelian 

konsumen secara rinci untuk memperoleh jawaban apa yang konsumen beli, di 

mana mereka membelinya, bagaimana caranya, seberapa banyak, kapan dan 

mengapa mereka membelinya. 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:5) perilaku konsumen adalah : 

“Perilaku yang menunjukan citra pribadinya dalam mencari, membeli, 

menggunakan, menilai, dan menentukan produk, jasa dan gagasan yang 

diharapkan akan memuaskan kebutuhannya”. 

Sedangkan menurut Kotler-Keller (2011;201) perilaku konsumen adalah : 

“Mempelajari cara individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka”. 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

suatu proses pengambilan keputusan seseorang yang menunjukan citra dirinya 

dalam melakukan tindakan yang langsung terlibat untuk memperoleh barang atau 

jasa yang daiharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

 Dalam memasarkan produknya, perusahaan mempunyai sasaran yaitu 

konsumen. Agar produk yang dipasarkannya dapat dibeli konsumen maka 

perusahaan melakukan serangkaian kegiatan untuk membuat konsumen tertarik 

membeli produk perusahaan yang dikenal dengan nama marketing mix. 

Perusahaan perlu memahami perilaku konsumen agar usaha-usaha yang dilakukan 

untuk menarik konsumen sesuai dengan yang diharapkan. Minat beli konsumen 
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dengan sendirinya akan terbentuk jika produk perusahaan memiliki brand image 

yang baik di masyarakat. 

2.7.2  Lima Peran dalam Keputusan Pembelian 

 Kita dapat membedakan lima peran yang dimainkan orang dalam 

keputusan pembelian. Menurut Kotler-Keller (2011;202) : 

1. Pencetus : Seorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk 

membeli suatu produk atau jasa. 

2. Pemberi Pengaruh : Seseorang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan. 

3. Pengambil Keputusan : Sesorang yang mengambil keputusan untuk setiap 

komponen keputusan pembelian. Apakah membeli, tidak membeli, 

bagaimana membeli, dan di mana akan membeli. 

4. Pembeli : Orang yang melakuakn pembelian yang ssesungguhnya. 

5. Pemakai : Seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa yang bersangkutan. 

 

2.7.3 Jenis Pembelian 

 Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih 

banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta. Kotler (2011;202), 

membagi empat jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara merek, yaitu : 

1. Perilaku Pembelian Yang Rumit 

Terdiri dari tiga proses tiga langkah : 

 Pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut 

 Konsumen membangun sikap tentang produk tersebut 

 Konsumen membuat pilihan pembelian yang cermat 



28 
 

 
 

Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila mereka sangat 

terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-perbedaan besar 

diantara merek. Konsumen umumnya tidak tahu banyak tentang kategori 

produk. 

Contoh : Orang yang yang membeli komputer pribadi mungkin tidak tahu 

atribut apa yang harus dicari. Banyak ciri produk yang tidak mengandung arti 

kecuali kalau pembeli telah melakukan pengamatan. 

2. Perilaku Pembelian Pengurang Ketidaknyamanan 

Kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah pembelian namun melihat 

sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Keterlibatan yang sangat tinggi 

didasari oleh fakata bahwa pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan, dan 

berisiko. 

Contoh : pembelian karpet merupakan keputusan dengan keterlibatan tinggi 

karena karpet itu mahal dan mengekspresikan kepribadian, namun pembeli 

mungkin menganggap sebagian besar karpet pada tingkat harga tertentu 

mempunyai kualitas yang sama. 

3. Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan 

Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan rendah tidak 

melalui urutan umum keyakinan, sikap, dan perilaku. Konsumen tidak secara 

luas mencari informasi tetntang merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan 

memutuskan merek apa yang akan dibeli. 

Contoh : Garam, konsumen memiliki sedikit keterlibatan dalam jenis produk 

tersebut. Mereka pergi ke toko dan mengambil merek tertentu, bukan karena 

kesetiaan merek yang kuat tetapi karena kebiasaan. 

4. Perilaku Pembelian Yang Mencari Variasi 

Perpindahan merek yang dilakukan konsumen karena mencari variasi bukan 

karena ketidakpuasan.  
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Contoh : Kue kering, konsumen memilih kue kering tanpa melakukan banyak 

evaluasi. Namun pada saat berikutnya konsumen mungkin memlih merek lain 

karena bosan atau ingin rasa yang berbeda. 

1.7.4 Indikator-indikator Proses Keputusan Pembelian  

Tahapan-tahapan dari suatu pembelian menurut Kotler (2011;204) adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

atau eksternal. 

Contoh : rangsangan internal seperti lapar dan haus. Sedangkan 

rangsangan eksternal seperti seseorang melawati toko kue yang 

merangsang rasa lapar. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya ke dalam dua 

tingkat, situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan perhatian 

yang menguat. Pada tingkat itu seseorang hanya menjadi lebih peka 

terhadap informasi tentang produk. Pada tingkat selanjutnya, orang 

tersebut memasuki pencarian aktif informasi, yang menjadi perhatian 

utama pemasar adalah sumber – sumber informasi utama yang menjadi 

acuan konsumen terhadap keputusan pembelian. 

 Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok : 

 Sumber pribadi : Keluaga, teman dan kenalan. 

 Sumber komersial : Iklan, kemasan, pajangan di toko. 

 Sumber publik : Media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

 Sumber pengalaman : Penanganan, pengkajian dan pemakaian produk. 
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3. Evaluasi Alternatif 

Konsep dasar dalam memahami proses evaluasi konsumen : 

 Konsumen berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan 

 Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk 

 Konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda. 

Contoh atribut yang diminati oleh pembeli berbeda-beda menurut produk : 

 Kamera : ketajaman gambar, kecepatan kamera, ukuran, harga 

 Hotel : lokasi, kebersihan, suasana, harga 

 Obat kumur : warna, efektifitas, kemampuan membunuh kuman, dll. 

 Ban : keselamatan, umur, pemakaian, kualitas pemakaiann, harga. 

4. Keputuan Pembelian 

Konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan 

pilihan konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli produk 

yang paling disukai. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, 

atau menghindari suatu keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

resiko yang dirasakan. Besarnya resiko yang dirasakn berbeda- beda 

menurut besarnya uang yang dipertaruhkan, besarnya ketidak pastian 

atribut, dan besarnya kepercayaan diri konsumen. Dalam melaksanakan 

miat pembelian, konsumen dapat membut lima sub keputusan pembelian: 

Keputusan merek, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan keputusan, 

metode pembayaran 

Contoh : Dalam membeli gula konsumen hanya sedikit 

mempertimbangkan pemasok atau metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidak puasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, 

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Terdapat tiga 

perilaku pasca pembelian yaitu : 
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 Kepuasan Pascapembelian, merupakan fungsi dari seberapa dekat 

harapan pembeli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan 

pembeli atas produk tersebut. Konsumen membentuk harapan mereka 

berdasarkan pesan yang diterima dari penjual, teman dan sumber 

informasi lain. Jika penjual melebih-lebihkan manfaat suatu produk, 

konsumen akan mengalami harapan yang tak tercapai (disconfirmed 

expectation) yang akan menyebabkan ketidakpuasan. 

 Tindakan Pascapembelian, kepuasan atau ketidak puasan konsumen 

terhadap suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika 

konsumen puas ia akan menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi 

untuk membeli kembali produk tersebut. 

 Pemakaian dan Pembuangan Pascapembelian, pemasar juga harus 

memanta bagaimanapembeli memakai dan membuang produk. Jika 

konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari, produk tersebut 

mungkin tidak begitu memuaskan. 

 

1.8 Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Brand image (citra merek) merupakan salah satu pertimbangan yang ada di 

benak konsumen sebelum membeli suatu produk. Image yang diyakini oleh 

konsumen mengenai suatu merek sangat bervariasi, tergantung pada persepsi 

masing-masing individu. 

 Pada masyarakat yang semakin terbuka wawasannya mengenai kualitas 

dan performance suatu produk, brand image ini akan menjadi sangat penting. 

Suatu produk dengan brand image yang positif dan diyakini konsumen dapat 

memenuhi kebutuhan dan keingnannya, maka dengan sendirinya akan 

menumbuhkan keputusan pembelian konsumen akan barang dan jasa yang 

ditawarkan tersebut. Sebaliknya, apabila brand image suatu produk negatif dalam 

pandangan konsumen, maka keputusan pembelian konsumen terhadap produk 

tersebut akan rendah. 
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 Menurut Sutisna dalam bukunya ”Perilaku konsumen dan Komunikasi 

Pemasaran” (2003:83) menyatakan bahwa : 

”Konsumen dengan citra merek yang positif terhadap suatu merek, 

lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian, oleh karena itu 

kegunaan utama dari iklan adalah untuk membangun citra positif 

terhadap merek”.  

Salah satu alat promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu iklan, 

iklan merupakan Image yang positif secara tidak langsung akan membantu 

kegiatan perusahaan dalam mempromosikan produk yang dipasarkannya dan hal 

tersebut juga akan menjadi kekuatan bagi perusahaan dalam mengahadapi 

persaingan. Semakin baik image suatu merek maka akan semakin tinggi tingkat 

pembelian konsumen dan semakin besar peluang produk tersebut dibeli oleh 

konsumen. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankan dan 

meningkatkan citra merek yang sudah positif sehingga konsumen akan loyal 

terhadap merek tersebut dimana konsumen tersebut akan melakukan pembelian 

secara terus-menerus setelah melakukan pembelian pertama. 

1.9 Penelitian Sebelumnya 

No  Nama Judul Hasil penelitian 

1 Wahyudi Randang 

(2013) 

Kualitas Produk, Atribut 

Produk Dan Ekuitas 

Merek Pengaruhnya 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Minyak 

Goreng 

Adanya pengaruh signifikan 

antara Kualitas Produk, 

Atribut Produk Dan Ekuitas 

Merek  Terhadap keputusan 

pembelian.  

2 Aniek Fatlahah 

(2014) 

Pengaruh Kualitas 

Produk Dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Es Krim 

Wall’s Magnum 

Kualitas Produk Dan Citra 

Merek berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

3 Rosalia Onsu1  

Hendra Tawa  

Atribut Produk, Citra Atribut Produk, Citra Merek, 
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Lisbeth Repi (2012) Merek, Dan Strategi 

Promosi Pengaruhnya 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor 

Di Dealer Yamaha 

Ranotana 

dan Strategi Promosi 

berpengaruh Terhadap 

Keputusan Pembelian 

 

1.10 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Niat beli adalah sesuatu yang diperoleh dari proses belajar dan proses 

pemikiran yang yang membentuk suatu persepsi. Niat 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), melihat pengertian mengenai niat beli sebagai suatu 

hal yang penting dan harus ditingkatkan, adapun variabel yang dapat 

meningkatkan niat beli adalah atribut produk. Atribut produk adalah faktor-faktor 

yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli produk, seperti harga, 

kualitas, kelengkapan fungsi (fitur), desain, layanan purna jual, dan lain-lain.  

 Pada masyarakat yang semakin terbuka wawasannya mengenai kualitas 

dan performance suatu produk, brand image ini akan menjadi sangat penting. 

Suatu produk dengan brand image yang positif dan diyakini konsumen dapat 

memenuhi kebutuhan dan keingnannya, maka dengan sendirinya akan 

menumbuhkan keputusan pembelian konsumen akan barang dan jasa yang 

ditawarkan tersebut. Sebaliknya, apabila brand image suatu produk negatif dalam 

pandangan konsumen, maka keputusan pembelian konsumen terhadap produk 

tersebut akan rendah.  Menurut Sutisna (2009:83) menyatakan bahwa konsumen 

dengan citra merek yang positif terhadap suatu merek, lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian, oleh karena itu kegunaan utama dari iklan adalah untuk 

membangun citra positif terhadap merek dan perkembangan suatu produk 

mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa saja yang akan 
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diberikan oleh produk yang ditawarkan. Manfaat tersebut dikomunikasikan dan 

disampaikan melalui atribut produk.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.2 

Paradigm Penelitian 

Keputusan 

pembelian 

Atribut Produk 

Brand Image 

     (X1) 

- Kualitas 

- Fitur 

- Gaya dan desain 

produk 

(Y) 

- Pengenalan 

masalah/kebutuhan dan 

keinginan 

- Pencarian berbagai 

informasi 

- Evaluasi berbagai alternatif 

merek produk 

- keputusan pembelian 

- Evaluasi pasca pembelian 

     (X2) 

- Pengakuan 

- Reputasi 

- Hubungan emosional 

- Lingkup 
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Hipotesis 

H1 : atribut produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H2 : brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H3 : atribut produk dan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

 


