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BAB II  

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan karena dalam 

pelaksanaannya berhubungan  langsung dengan  konsumen serta lingkungan luar 

perusahaan lainnya. Menurut Kotler (2013:17), aktivitas pemasaran diarahkan untuk 

menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup. 

Definisi pemasaran menurut Kotler (2013:5) adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu atau 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain”. 

 

Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip 

oleh Kotler 2013:5): 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan 

dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya”. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan nilai produk atau jasa kepada pelanggan dan mengelola hubungan yang 

baik dengan pelanggan. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler (2013:5), manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya 

satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang cara-cara untuk 

mencapai respon yang diinginkan dengan pihak lain. Karenanya kita memandang 

manajemen pemasaran (marketing management sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Manajemen pemasaran menurut Kotler (2013:5) adalah: 

“Manajemen pemasaran seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”. 

 

Manajemen pemasaran menurut Alma (2013:130) : 

“Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh 

perusahaan”. 

 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pemasaran 

adalah suatu ilmu memilih pasar sasaran yang sesuai, untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, serta untuk 

menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan di pasaran sasaran tersebut. 

 

2.2 Bauran Pemasaran 

2.2.Pengertian Bauran Pemasaran 

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap perusahaan 

perlu menyusun strategi pemasaran dengan mengkombinasikan elemen-elemen dalam 

bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran terdapat variabel-variabel yang saling 

mendukung tidak  dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang kemudian oleh 
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perusahaaan digabungkan untuk memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan 

didalam pasar sasaran. Menurut Kotler dan Amstrong (2012:58): 

“Bauran Pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya 

dipasar sasaran”. 

 

Kotler dan Armstrong (2012:52) menjelaskan ada empat elemen yang 

tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran yang terkenal dengan sebutan 4P, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Produk  

Produk adalah kombinasi penawaran barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar, yang mencakup: kualitas, rancangan, bentuk, merek, 

dan kemasan produk. 

2. Harga  

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa tertentu. 

3. Tempat/Distribusi  

Distribusi mencakup aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

membuat produk agar dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi  

Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

 

2.3 Pengertian Merek 

Merek merupakan hal yang sangat penting dari sebuah produk karena merek 

berperan sebagai penghantar produk tersebut kedalam benak konsumen. Tujuan 

diberikannya merek pada suatu produk adalah untuk menciptakan pembelian terhadap 

produk yang dihasilkannya untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan 

konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2011:258) merek adalah: 
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“Suatu nama, istilah, tanda, lambang, rancangan, atau kombinasi dari 

semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seorang penjual atau sekelompok penjual untuk mendiferensiasikan dari 

barang atau jasa dari pesaing.” 

 

Kemudian menurut Alma (2013:147) merek adalah: “Merek adalah suatu tanda atau 

simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa 

kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa merek adalah berupa 

level pengertian menurut Kotler yang dikutip oleh Sulistian, (2011:31) 

sebagai berikut: nama atau simbol yang diberikan pada suatu produk untuk 

memberikan identitas suatu barang dan jasa agar menghantarkan produk dan jasa ke 

dalam benak konsumen. Merek memiliki enam tingkat pengertian. 

 

1. Atribut, merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi kesan 

sebagai mobil yang mahal, dengan kualitas yang tinggi, dirancang dengan 

baik, tahan lama dan bergensi tinggi. 

2. Manfaat, bagi konsumen kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk bukan membeli atribut, tetapi 

membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat 

diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau emosional. 

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes 

berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi dan lain-lain. 

4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya 

Jerman; terorganisir, efisien, dan bermutu tinggi. 

5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah (hewan), 

atau istana yang agung (objek). 
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6. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Mercedes menunjukkan pemakainya seorang 

diplomat atau eksekutif. 

 

2.3.1 Syarat-syarat Memilih Merek 

Menurut Alma (2013:150), syarat-syarat dalam memilih merek adalah: 

1. Mudah diingat 

Memilih merek sebaiknya mudah diingat, baik kata katanya maupun 

gambarnya atau kombinasi sebab dengan demikian konsumen atau calon 

konsumen mudah mengingatnya. 

 

2. Menimbulkan kesan positif 

Dalam memberikan merek harus dapat menimbulkan kesan positif terhadap 

barang atau jasa yang dihasilkan, jangan kesan negative. 

3. Tepat untuk promosi 

Selain kedua syarat di atas, maka untuk merek tersebut sebaiknya dipilih yang 

bilamana dipakai promosi sangat baik. Merek-merek yang mudah diingat dan 

dapat menimbulkan kesan positif tentu baik bila dipakai untuk promosi. Akan 

tetapi untuk promosi tersebut nama yang indah dan menarik serta gambar-

gambar yang bagus juga memegang peranan penting. Jadi, selain mudah 

diingat dan menimbulkan kesan positif usahakan agak merek tersebut enak 

untuk diucapkan dan baik untuk dipandang. 

 

2.3.2 Pengertian Citra Merek 

Perusahaan-perusahaan selalu menganggap citra merek itu penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaannya. yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan 
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mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Menurut Kotler dan Keller (2011:332) 

citra merek adalah: 

“Citra merek adalah bagaimana persepsi konsumen menganggap atau menilai 

(merek) suatu perusahaan secara aktual, seperti tercermin dalam asosiasi yang 

terjadi dalam memori konsumen.” 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:49) pengertian citra merek adalah: 

“Citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu.” 

Kemuadian menurut Ferrinadewi (2008:165) citra merek adalah: 

“Citra merek adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori 

konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut.” 

Jadi, citra merek yang baik sangat dibutuhkan untuk suatu produk dalam menciptakan 

karakter atau arah dari suatu merek produk tersebut. Dengan adanya penilaian dari 

konsumen dalam pengalaman memakai atau menikmati suatu produk atau jasa dari 

merek tersebut, konsumen akan dengan mudah membedakan mana produk atau jasa 

yang baik atau tidak dengan mengenali mereknya. 

 

2.3.3 Manfaat Citra Merek 

Citra merek tentu saja merupakan suatu hal yang penting dalam 

memposisikan merek dibenak konsumen. 

Apabila menempatkannya dengan benar maka akan membawa citra positif bagi 

produk yang ditawarkan.  

Sutisna dan Prawita (2008:83), menjelaskan bahwa manfaat citra merek adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih mungkin 

untuk melakukan pembelian. 

2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

3. Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan jika citra 

produk yang telah ada positif. 
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2.3.4 Indikator Citra Merek 

Citra merek merupakan jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen 

ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat 

muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu 

merek, sama halnya ketika kita berpikir tentang orang lain. Asosiasi ini dapat 

dikonseptualisasi berdasarkan jenis, dukungan, kekuatan dan keunikan. Menurut 

Aaker dan Biel (2009:71) citra merek adalah: 

 

“The image of brand has three contributing subimages:(a) the image of the 

provider of product/service, or corporate image, (b) the image of the user, and 

(c) the image of the product/service itself.” 

 

Adapun menurut Desi Anggraini (2011) dan Tri Asih H. (2012) menjabarkan ketiga 

komponen citra merek di atas sebagai berikut: 

1. Citra perusahaan 

Citra perusahaan merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa tertentu. 

Dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dan jaringan perusahaan, maka 

perusahaan harus menjaga hal-hal sebagai berikut: 

a. Kepopuleran, suatu perusahaan yang dikenal dan disukai orang banyak. 

b. Keinovatifan, suatu perusahaan yang dapat bersaing dengan pesaingnya 

adalah perusahaan yang tidak berhenti untuk melakukan inovasi dari waktu ke 

waktu. 

c. Pelayanan, cara perusahaan melayani konsumennya dengan pengetahuan yang 

luas terhadap suatu produk yang dihasilkannya. 

d. Lokasi perusahaan, tempat dimana suatu perusahaan beroperasi dan 

melangsungkan kegiatan bisnisnya. 
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2. Citra pemakai 

Citra pemakai adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Citra pemakai 

dapat ditunjukkan oleh: 

a. Umur, kalangan seperti apa yang menjadi konsumen dalam suatu perusahaan. 

b. Kelas Sosial, konsumen yang memiliki kelas sosial rendah, menengah atau 

atas. 

c. Gaya hidup/kepribadian, konsumen yang memiliki gaya hidup atau 

kepribadian seperti old school, classic atau casual. 

 

3. Citra produk 

Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa. Asosiasi ini yaitu: 

a. Kualitas/mutu, baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan dimata konsumen. 

b. Harga, suatu nilai yang harus ditukar oleh konsumen untuk mendapatkan 

produk yang dihasilkan suatu perusahaan. 

c. Kenyamanan, penilaian yang responsif ketika konsumen membeli kemudian 

menikmati suatu produk dari suatu perusahaan. 

d. Jenis produk dan manfaat, keragaman produk yang dimiliki perusahaan atau 

model-model produk yang terkini atau modern. 

 

2.3.5 Dimensi Citra Merek 

 Menurut Davey Dan Jacks (2003:40) terdapat tingkatan merek: 

1. Recognition; tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika sebuah 

merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan 

mengandalkan harga yang murah. 
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2. Reputation tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena 

lebih terbukti memiliki track record yang baik. 

3. Affinity; suatu emosional relationship yang timbul antara sebuah merek 

dengan konsumennya. Produk dengan merek yang disukai oleh konsumen 

akan lebih mudah dijual dan produk dengan memiliki persepsi kualitas yang 

tinggi akan memiliki reputasi yang baik. 

4. Loyality; mengenai seberapa besar kesetiaan konsumen yang menggunakan 

merek bersangkutan. 

 

2.4 Produk 

2.4.1 Pengertian Produk 

Menurut Kotler (2013:4): 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi, dan ide”. 

 

Sedangkan produk menurut Alma (2013:139) adalah: 

“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 keinginan”. 

 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan produk tidak hanya suatu barang yang memiliki wujud, tetapi 

meliputi segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan seperti jasa, pengalaman, 

acara, manusia, tempat, organisasi, informasi, dan ide. 

 

2.4.2 Klasifikasi Produk 
 

Menurut Kotler (2013:73) produk diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Barang yang tidak tahan lama  
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Adalah barang yang berwujud yang biasa dikonsumsi dalam sekali atau 

beberapa kali penggunaan saja.Contohnya air minum dan sabun. 

2. Barang tahan lama  

Adalah barang yang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-kali. 

Contohnya pakaian, barang elektronik, mesin. 

3. Jasa  

Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. 

Akibatnya, jasa biasanya memerlukan lebih banyak pengendalian, kredibilitas 

pemasok, dan kemampuan penyesuaian. Contohnya mencakup potongan 

rambut dan reparasi. 

 

2.4.3 Tingkatan Produk 
 

Produk memiliki beberapa tingkatan, pada setiap tingkatan terdapat nilai 

tambahnya, seperti dijelaskan oleh Kotler yang dikutip oleh Alma (2013:140): 

1. Produk Inti, yaitu keuntungan yang mendasar dari sesuatu yang dibeli oleh 

konsumen. Aspek mendasar ini harus bisa dipenuhi secara baik oleh produsen. 

Contohnya ketika seseorang ingin menginap di hotel, karena ia ingin dapat 

tidur dan istirahat secara memuaskan. Atau ketika seseorang masuk restoran, 

ia ingin makan enak dan memuaskan. 

2. Produk Dasar, kini core benefit dirubah menjadi basic product. Oleh karena 

itu kamar tidur hotel diberi perlengkapan seperti tempat tidur, kamar mandi, 

handuk, dan sebagainya. 

3. Produk yang Diharapkan, konsumen mempunyai suatu harapan terhadap 

barang dan jasa yang dibelinya. 

4. (Augmented Product), yaitu ada suatu nilai tambah diluar yang dibayangkan 

oleh konsumen. 

5. Produk Potensial, yaitu mencari nilai tambah produk yang lain untuk masa 

depan. 
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2.4.4 Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan salah satu aspek penting yang akan diperhatikan 

oleh konsumen ketika mereka tertarik pada suatu produk, hingga akhirnya 

memutuskan untuk melakukan pembelian atau tidak. 

Menurut Kotler (2013:143): 

“Kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil 

atau kinerja yang sesuai, atau bahkan melebihi dari apa yang diinginkan 

pelanggan”. 

 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

merupakan suatu proses penilaian secara keseluruhan terhadap barang atau jasa, 

dengan memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

 

2.4.5 Indikator Kualitas Produk 
 

Ada sembilan dimensi kualitas produk menurut Kotler (2013:8), adalah 

sebagai berikut: 

1. Bentuk, meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

2. Fitur, karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar produk. 

3. Kualitas kinerja, adalah tingkat dimana karakteristik utama produk beroperasi. 

4. Kesan kualitas sering dibilang merupakan hasil dari penggunaan pengukuran 

yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa 

konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang 

bersangkutan. 

5. Ketahanan, ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi biasa atau 

penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. 

6. Keandalan, adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami 

malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu. 
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7. Kemudahan perbaikan, adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika 

produk itu tak berfungsi atau gagal. 

8. Gaya, menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. 

9. Desain, adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi 

produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

Berdasarkan Sembilan dimensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu 

dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan untuk 

bisa memuaskan pelanggan sesuai harapan. 

 

2.5 Perilaku Konsumen 

Mengetahui perilaku konsumen sangatlah penting dalam pemasaran, karena 

dengan mempelajari perilaku konsumen dapat membantu perusahaan untuk 

melaksanakan semua kegiatan dalam pemasaran, selain itu perusahaan juga dapat 

mengetahui bagaimana cara memuaskan konsumen. 

Kotler (2013:166) mendefinisikan perilaku konsumen adalah sebagai berikut: 

“Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, 

ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.” 

 

Sedangkan perilaku konsumen menurut Tjiptono (2014:19) adalah: 

“Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan 

produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului 

dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut.” 

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan proses dimana setiap individu atau kelompok menentukan persepsi 

mereka terhadap suatu produk atau jasa, sebelum akhirnya menggunakan produk atau 

jasa tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 
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2.5.1 Model Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat 

mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fokus dari perilaku konsumen adalah 

bagaimana individu membuat keputusan untuk  menggunakan sumber daya mereka 

yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Berikut ini merupakan model 

perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong (2012:200): 
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Pemasar ingin memahami bagaimana rangsangan itu diubah menjadi 

tanggapan dalam kotak hitam konsumen, yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama 

adalah karakteristik pembeli mempengaruhi bagaimana dia mempersiapkan dan 

bereaksi terhadap rangsangan. Kedua, proses keputusan pembelian itu sendiri 

mempengaruhi perilaku pembeli. 

 

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2013:166) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen adalah:  

1. Faktor budaya 

a. Budaya 

Budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. 

Perilaku manusia sebagian besarnya merupakan hasil proses belajar. 

Sewaktu tumbuh dalam suatu masyarakat, seorang anak belajar mengenai 

nilai persepsi, keinginan dan perilaku dasar dari keluarga dan institusi 

penting lainnya. 

b. Subbudaya 

Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota 

mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, ras dan wilayah 

geografis 

2. Faktor sosial 

a. Kelompok referensi 

Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

b. Keluarga 
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Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat 

dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang 

paling berpengaruh. 

c. Peran dan status 

Orang memilih produk yang mencerminkan dan mengkomunikasikan 

peran mereka serta status aktual atau status yang diinginkan dalam 

masyarakat. 

3. Faktor pribadi 

a. Usia dan tahap siklus hidup 

Selera kita dalam memilih makanan, pakaian, perabot dan rekreasi sering 

berhubungan dengan usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup 

keluarga, yaitu tahap-tahap yang dilalui oleh suatu keluarga hingga 

menjadi matang. 

b. Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi seseorang, dan pilihan 

produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi: penghasilan yang 

dapat dibelanjakan, tabungan dan asset, utang, kekuatan pinjaman dan 

sikap terhadap pengeluaran dan tabungan 

c. Kepribadian dan konsep diri 

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah 

sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respons yang 

relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan. Dasar 

konsep diri adalah kepemilikan seseorang dapat menyumbang dan 

mencerminkan ke identitas diri mereka. 

d. Gaya hidup dan nilai  

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam 

kegiatan, minat dan pendapat.Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh 

nilai inti, sistem kepercayaan yang mendasari sikap dan perilaku. Nilai 
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inti lebih dalam daripada perilaku atau sikap dan menentukan pilihan dan 

keinginan seseorang pada tingkat dasar dalam jangka panjang  

4. Faktor psikologi 

a. Motivasi 

Kebutuhan menjadi motif (motive) ketika kebutuhan itu meningkat 

sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita bertindak. 

b. Persepsi 

Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur dan 

menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia 

yang berarti. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari 

pengalaman. 

d. Memori 

Memori merupakan suatu proses yang sangat konstruktif, karena kita 

tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. 

Pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi 

masuk ke dalam memori.Secara umum, semakin banyak perhatian yang 

kita berikan pada arti informasi sepanjang pemrograman, semakin kuat 

asosiasi dalam memori yang dihasilkan. 

 

2.6 Proses Keputusan Pembelian 

2.6.1 Pengertian Proses Keputusan Pembelian 
 

Menurut Kotler (2013:240) proses keputusan pembelian adalah sebagai 

berikut: 

“Proses keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai 

preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan”. 

 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:19): 
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“Proses keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari 

dua atau lebih pilihan alternatif”. 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses keputusan 

pembelian adalah proses yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli suatu produk 

setelah memiliki informasi dan membandingkan dengan produk merek lainnya. 

 

2.6.2 Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 
 

Kotler (2013:185) mengemukakan bahwa untuk melakukan proses keputusan 

pembelian akan melalui beberapa tahap, seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Proses Keputusan Pembelian 
Sumber: Kotler (2013:185) 

 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal (seperti: lapar, 

haus, dan sebagainya), dan eksternal (seperti: melihat iklan). Para pemasar 

perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Mereka kemudian 

menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Ini 

sangat penting pada pembelian dengan kebebasan memilih, misalnya pada 

barang-barang mewah, paket liburan, dan opsi hiburan. Motivasi konsumen 

perlu ditingkatkan sehingga pembeli potensial memberkan pertimbangan 

serius. 

2. Pencarian Informasi 

Pengenalan 

Kebutuhan 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 
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Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya ke dalam dua level 

rangsangan. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan 

penguatan perhatian. Pada level ini, orang hanya sekadar lebih peka terhadap 

informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mungkin mulai aktif 

mencari informasi: mencari bahan bacaan, menelpon teman, dan mengunjungi 

toko untuk mempelajari produk tertentu. 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi 

konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan 

untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima 

sub-keputusan: merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. 

Dalam pembelian produk sehari-hari, keputusannnya lebih kecil dan 

kebebasannya juga lebih kecil. 

 

2.6.3 Indikator Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2013:36) indikator dari proses keputusan pembelian yaitu: 

1. Tujuan dalam membeli sebuah produk 

2. Pemrosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek 

3. Kemantapan pada sebuah produk 

4. Memberikan rekomendasi kepada orang lain 
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2.7 Hubungan Citra Merek dengan Proses Keputusan Pembelian 

Wicaksono (2007, dalam Sulistyawati 2011) mengemukakan pentingnya 

pengembangan citra merek dalam keputusan pembelian. Brand image yang dikelola 

dengan baik akan menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi: Meningkatkan 

pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian, memperkaya orientasi konsumsi tehadap hal-hal yang bersifat simbolis 

lebih dari fungsi-fungsi produk, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

produk, meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. Penciptakan kesan menjadi salah 

satu karateristik dasar dalam orientasi pemasaran modern yaitu lewat pemberian 

perhatian lebih serta penciptaan merek yang kuat. Implikasi dari hal tersebut 

menjadikan merek suatu produk menciptakan image dari produk itu sendiri di benak 

pikiran konsumen dan menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih 

suatu produk (Aaker dalam Sulistyawati 2011).  

 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Citra Merek dengan Proses 

keputusan pembelian 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Muhhamad Lutfi Khakim  

(2012) 

Pengaruh Harga, Citra Merek, Kualitas Produk 

dan  Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Iphone di Kota Semarang. 

Fuad Assshiddifqi (2012) Analisis Pengaruh Harga, Desain Produk dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian di 

Produk Crooz Distro Ultra Store Semarang 

Bella Kusniar (2013) Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Handbody Lotion Merek Citra  

Adam Akbar (2012) Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Notebook Toshiba 
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Erick  Devry Sumarno (2013) PengaruhIklan dan Citra Merek Honda 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Scoopy 

 

Dari tabel di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel Citra 

Merek dengan proses keputusan pembelian seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

Gambar 2.4 

Hubungan Antara Variabel Citra Merek Dengan  

Proses keputusan pembelian 

 

2.8 Hubungan Kualitas Produk dengan Proses Keputusan Pembelian  

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai hubungan antara 

variabel kualitas produk dengan keputusan pembelian. Dari penelitian terdahulu 

tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara kualitas produk 

dengan proses keputusan pembelian. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin baik 

kualitas produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin 

meningkat pula proses keputusan pembeliannya. Penelitian sebelumnya terkait hal ini 

terangkum pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.5 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Kualitas Produk dengan 

Proses keputusan pembelian 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Dwi Kus Adi (2012) kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian 

Kurniasari (2013) kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Intan Suti  (2010) kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

Citra Merek Proses Keputusan 

Pembelian 
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keputusan pembelian 

Ainur Rofiq Rizki (2015) kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Variabel yang memiliki pengaruh 

paling dominan adalah variabel kualitas produk 

Wulansari (2013) Ada pengaruh positif dan signifikan antara 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

Honda Beat 

Arumsari (2015) kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

 

Dari tabel di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel kualitas 

produk dengan proses keputusan pembelian seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

Gambar 2.6 

Hubungan Antara Variabel Kualitas Produk Dengan  

Proses keputusan pembelian 

 

 2.9 Jurnal Nasional 

Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil 

lima jurnal nasional yang berhubungan dengan citra merek dan kualitas produk. 

Jurnal nasional tersebut dipaparkan sebagai berikut ini: 

 

Tabel 2.6 

Contoh Jurnal Nasional 

No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil& Kesimpulan 

1 Ari Anggarani 

Winadi 

Prasetyoning 

Tyas (2014)  

Pengaruh 

Harga dan 

Citra 

Merek 

Deskritif 

Verifikatif 

-Harga 

-Citra Merek 

-Keputusan 

Pembelian 

Bahwa konsumen 

menganggap citra 

merek  yang dimiliki 

oleh televisi Samsung 

Kualitas Produk Proses Keputusan 

Pembelian 
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Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Tv 

Samsung 

di 

Perumahan 

Villa 

Grand 

Tomang 

Tangerang 

sudah dapat 

memenuhi keinginan 

dan harapan 

konsumen. konsumen 

menganggap harga 

yang ditetapkan oleh 

Samsung televisi 

sudah sesuai dengan 

daya beli konsumen. 

2 M. Rhendria D 

(2010) 

Citra 

Merek dan 

Kualitas 

Produk 

Dalam 

Keputusan 

Pembelian 

Pada 

Yamaha 

Deskriptif 

Verifikatif 

-citra merek 

-kualitas 

produk 

-keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian ini 

secara simultan 

variable citra merek 

dan kualitas produk 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

3 Rimba 

Krhisna 

Sukma Dewi 

(2012) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

popok bayi 

Deskriptif 

Verifikatif 

-kualitas 

Produk 

-pelayanan 

-keputusan 

pembelian 

Terdapat pengaruh 

yang nyata baik secara 

simultan maupun 

parsial dari kualitas 

produk dan pelayan 

terhadap keputusan 

pembelian popok bayi 

instan  
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Instan  

4 Indra 

Wijayanto 

(2013) 

Pengaruh 

Citra 

Merek 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Deskritif -Citra Merek 

-Loyalitas 

Konsumen 

Penelitian ini memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

5 Muhammad 

Guntur 

Rahman 

Subiantoro 

(2012) 

Citra 

Merek dan 

Kualitas 

Layanan 

Dalam 

Pembelian 

Handphone 

Deskriptif 

Verifikatif 

-citra merek 

-kualitas 

layanan 

-keputusan 

pembelian 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

pengaruh dari citra 

merek yang dirasakan 

oleh pelanggan kurang 

mempengaruhi 

pelanggan terhadap 

keputusan pembelian 

handphone 

 

2.10 Jurnal Internasional 

Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti juga 

mengambil lima jurnal internasional yang berhubungan dengan citra merek dan 

kualitas produk. Jurnal internasional tersebut dipaparkan sebagai berikut ini: 

Tabel 2.7 

Contoh Jurnal Internasional 

No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil& Kesimpulan 

1 Kambiz 

Heidarzadeh 

Hanzaee and 

Fatemeh 

The Effects of 

Brand Image and 

Perceived Public 

Relation on 

Deskriptif 

Korelasional 

-brand 

image 

-perceived 

public 

Penelitian 

menunjukan bahwa 

citra merek memiliki 

hubungan yang 
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Torabi 

Farsani 

(2011) 

Customer Loyalty.  relation 

-customer 

loyalty 

positif dengan 

loyalitas pelanggan 

dan memiliki 

hubungan yang 

signifikan pula 

dengan loyalitas 

konsumen 

2 Fazlzadeh 

Alireza, 

Khoshmaram 

Ali, 

Feyzipour 

Aram (2008) 

Kualitas Produk, 

Nilai, Citra dan 

Kepuasan 

Terhadap Loyalitas 

Pada Iran Telecom 

Deskriptif 

Verifikatif 

-kualitas 

produk 

-nilai 

pelanggan 

-citra 

-kepuasan 

-loyalitas 

Hasil menyatakan 

bahwa kualitas 

pelayanan secara 

langsung 

mempengaruhi nilai 

yang dirasakan, 

persepsi citra dan 

kepuasan pelanggan, 

bahwa nilai dan citra 

mempengaruhi 

kepuasan, bahwa 

nilai pengaruh citra 

perusahaan, dan 

bahwa kedua 

kepuasan pelanggan 

dan citra perusahaan 

merupakan penentu 

signifikan loyalitas. 

3 Mohammed 

Alamgir, 

Tasnuba 

Pengaruh Nama 

Merek Terhadap 

Proses Keputusan 

Deskriptif 

Statistik 

-nama 

merek 

-proses 

Konsumen Tidak 

mau mencoba merek 

mobil baru atau 
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Nasir< 

Mohammad 

Shamsuddoha 

dan 

Alexandru 

Nedelea 

(2010) 

Pembelian - Studi 

Empiris Pada 

Pembeli Mobil 

keputusan 

pembelian 

merek mobil yang 

belum diketahui 

karena mereka tidak 

mempunyai cukup 

informasi mengenai 

merek tersebut. 

4 Mohd 

Rizaimy 

Shaharudin, 

Suhardi Wan 

Mansor< 

anita Abu 

Hassan, 

Maznah Wan 

Omar, and 

Etty Harniza 

Harun 

The Relationship 

Between Product 

Quality and 

Purchase Intention: 

The Case Of 

Malaysia’s 

National 

Motorcycle/Scooter 

Manufacturer 

Deskriptif -product 

quality 

-purchase 

intention 

Dari skala lima poin, 

penelitian telah 

mengambil posisi 

bahwa setiap skor 

3,00 dan diatas itu 

menunjukan bahwa 

responden yang 

dirasakan pendapat 

modenasresponden 

tentang persepsi 

kualitas. Terlihat 

hasil menunjukan 

bahwa rentang nilai 

rata-rata bervariasi 

antara 3.63 dan 4.58 

dan rata-rata nilai-

nilai ini (secara 

keseluruhan) 4.02. 

hal ini dapat 

diterjemahkan 

sebagai, secara 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Kerangka  pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigm 

penelitian sebagai jawaban ata masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

terdapat dua variable independen (Citra Merek dan Kualitas Produk) yang 

mempengaruhi variable dependent (proses Keputusan Pembelian). 

keseluruhan, 

responden setuju 

bahwa produk 

modenas baik dalam 

kualitas. ini 

menunjukan bahwa 

modenas produk 

baik dalam kinerja 

dengan kesesuaian 

dengan spesifikasi 

menjadi kualitas 

produk yang 

dirasakan. 

5 Pajaree 

Ackara 

Dejruangsr 

The Effect of 

Product Quality 

Attributes on Thai 

Consumers buying 

Decision 

Deskriptif -product 

quality 

-consumer 

buying 

decision 

Hasil penelitian ini 

memberikan hasil 

yang signifikan. 

Kehandalan, fungsi, 

dan ketahanan adalah 

tiga dimensi atribut 

terbesar yang 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

di Thailand 



37 
 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh citra merek dan kualitas 

produk terhadap proses keputusan pembelian restoran sambara. Berbicara citra merek 

akan tergambarkan dalam benak kita suatu gambaran mengenai penilaian terhdap 

sesuatu yaitu seseorang, barang atau jasa. Baik tidaknya gambaran tersebut 

tergantung dri pengalaman atau informasi yang kita peroleh. Berdasarkan teori-teori 

tentang citra merek yang telah dipaparkan oleh berbagai sumber, peneliti 

menyimpulkan bahwa citramerek merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi 

bagaimana suatu perusahaan diterima dan dipahami oleh semua egman market yang 

dilambangkan oleh konsumen melalui kepercayaan, tingkah laku dan daya tarik 

terhadap perusahaan tersebut. Dengan adanya citra merek yang positif yang dirasakan 

dan dipersepsikan dengan baik dimata pelanggan maka diharapkan dapat 

mempengaruhi proses keputusan pembelian pada konsumen restoran sambara agar 

semakin meningkat. Oleh karena itu sangatlah penting membangun citra merek yang 

positif dalam usaha untuk mempengaruhi dan meningkatkan proses keputusan 

pembelian restiran sambara pad konsumen. 

Kualitas produk juga merupakan factor yang sangat pentig dalam 

meningkatkan proses keputusan pembelian pada konsumen. Berdasarkan teori-teori 

mengenai kualitas produk dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa kecocokan 

produk untuk digunakan oleh konsumen dan seberapa besar kegunaan produk dalam 

memuaskan hati konsumen. Dengan adanya kualitas produk yang dirasakan dan 

dipersepsikan dengan baik dimata konsumen maka diharapkan dapat mempengaruhi 

proses keputusan pembelian terhadap restoran sambara pada konsumen inovasi 

produk restoran sambara juga harus lebih ditingkatkan untuk menghindari 

berpindahnya konsumen kepada pesaing yang semakin banyak bermunculan dengan 

inovasi produk yang lebih beragam. 

Proses keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh citra merek dan kualitas 

produk terhadap konsumen. Dengan adanya upaya bersama melalui upaya 

meningkatkan citra merek yang positif dan peningkatan kualitas produk yang baik 

kepada konsumen diharapkan agar dapat meningkatkan proses keputusan pembelian 
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restoran sambara pada konsumen. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka 

dirumuskan kerangka dan paradigm penelitian yang dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 

Kerangka Pemikiran 

 

Dari kesimpulan kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya di atas, maka dapat 

dinyatakan paradigm ini sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Merek 

Kualitas 
Produk 

Proses 

Keputusan 

Pembelian 

CITRA MEREK 

(X1) 

- Pengenalan 

- Reputasi 

- Ketertarikan  

- Loyalitas  

KUALITAS PRODUK 

(X2): 

-  Bentuk 

- Ketahanan 

- Kehandalan 

- Gaya 

PROSES KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

(Y) 

- Pengenalan Kebutuhan 

- Pencarian Informasi 

- Evaluasi Alternatif 

- Keputuan Pembelian 

Gambar 2.8 

Paradigma Penelitian 
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Keterangan : 

Parsial  

Gambar 2.8 

Paradigma Penelitian 

 

2.12 Hipotesis 

 

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Citra Merek berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian di Restoran 

Sambara Bandung. 

2. Kualitas Produk berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian di Restoran 

Sambara Bandung. 

 


