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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan untuk

mencapai tujuannya. Sekarang sudah banyak pesaing yang memiliki produk

sejenis, perusahaan harus bisa menentukan strategi yang tepat agar perusahaan

bisa terus berkembang seiring dengan zaman. Perusahaan harus melakukan

inovasi agar produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan para konsumen dan

dapat memuaskan mereka. Menurut Kotler dan Keller (2010:5) dalam buku

Marketing Management edisi 13 pengertian pemasaran adalah :

“Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.”

Sedangkan menurut Kotler  dan Keller (2012, p.27) :

“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan
jasa yang bernilai dengan pihak lain”.

Sedangkan menurut Peter & James H.Donnely, Jr (2011:4) :

“Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan pemasaran sebagai fungsi
organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan,
dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan
pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder”.

Menurut Adrian Payne yang diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono (2011:27) :

“Pemasaran merupakan suatu proses yang mempersepsikan, memahami,
menstimulasi dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara
khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah

sesuatu aktifitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen,

dimana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen.
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran, karena itu

manajemen pemasaran sangat penting bagi perusahaan. Manajemen pemasaran

menurut Kotler dan Keller (2010:6) dalam buku Marketing Management edisi 13

adalah :

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan
meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan
menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan
yang umum”.

Manajemen pemasaran Menurut Kotler (2012:146) :

“Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan
pengawasan, program-program yang ditujukan utuk mengadakan pertukaran
dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi.
Hal ini sangat tergantung pada penawaran organisasi dalam memenuhi
kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan harga,
mengadakan komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk memberitahu,
mendorong serta melayani pasar”.

Menurut Armstrong dan Kotler (2012 : p.29) manajemen pemasaran adalah :

“Serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan
suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat
dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran

adalah sebagai sesuatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta

mendapatkannya dan mempertahankannya yang dirancang untuk memuaskan

keinginan pasar sasaran.

2.1.3 Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep utama dalam pemasaran

modern. Dengan kata lain, bauran pemasaran menjadi alat bagi aktivitas

pemasaran perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Berikut ini

dikemukakan pengertian bauran pemasaran (marketing mix) menurut para ahli.

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2012:51) :

“Marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm blends to

produce the response it wants in the target market”
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Sedangkan definisi pemasaran menurut Saladin (2007:3):

“Bauran Pemasaran atau Marketing Mix adalah serangkaian dari variabel

pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunaan untuk

mencapai tujuan dalam pasar sasaran”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan

unsur–unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunaan

dengan cepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan

efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Menurut Kotler (2009) bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi

4P. Product (produk), Price (harga), Place (tempat), Promotion (promosi).

Adapun pengertian dari masing – masing bauran pemasaran di atas adalah :

1. Produk

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan.

Indikatordari produk antara lain ragam, kualitas,desain, fitur, merek,

kemasan, dan layanan.

2. Harga

Adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mmperoleh

produk. Harga memiliki indikator seperti daftar harga, diskion, potongan

harga, periode pembayaran, dan persyaratan kredit.

3. Tempat

Meliputi kegiatan peruahaan yang membuat produk tersedia bagi

pelanggan sasaran. Indikator dari tempat antara lain saluran, cakupan,

pemilihan lokasi, persediaan, transportasi, dan logistik.

4. Promosi

Berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk

pelanggan untuk membelinya. Indikator promosi antara lan iklan,

penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat.

Dalam pemasaran jasa ada elemen – elemen lain yang bisa dikontrol dan

dikoordinasi untuk keperluan komunikasi dan memuaskan konsumen jasa,

elemen tersebut 3P, sehingga bauran pemasarannya menjadi 7P, yaitu :
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5. Orang

Adalah semua prilaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan

karenanya mempengaruhi persepsi pembeli.

6. Bukti fisik

Merupan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana

perusahaan dan konsumennya berinteraksi, setiap komponen tangible

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut.

7. Proses

Yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang mana

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa.

Dari ketujuh alat – alat pemasaran di atas mencerminkan penjual terhadap

alat pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut

pandang pemasar, setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan

manfaat kepada pelanggan. Jadi perusahaan pemegang adalah perusahaan

yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen/ pelanggan secara ekonomis,

mudah, dan dengan komunikasi yang efektif.

2.1.4 Integrated Marketing Communication

Marketing Communication menurut Kotler dan Keller (2009:510) diartikan

sebagai cara perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan

konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang produk atau

merek yang mereka jual. Perkataan integrated dalam pemasaran merupakan istilah

yang lahir dalam dunia melalui gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi

yang sangat cepat (Othman, 1999:11). Filosofi pemasaran saat ini menekankan

pentingnya integrasi antara komunikasi dan pemasaran untuk meraih sukses.

Alasan mendasar dari IMC (integrated marketing communication) adalah bahwa

komunikasi pemasaran akan menjadi satu-satunya keunggulan kompetitif yang

terus berlanjut dari suatu organisasi pemasaran di tahun 1990-an memasuki abad

21 (Shimp, 2003:22). Selain itu menurut Shimp (2010) mendefinisikan IMC

sebagai suatu proses komunikasi yang terdiri dari perencanaan, penciptaan,
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pengintegrasian dan penerapan berbagai bentuk komunikasi pemasaran (iklan,

sales promotion, publikasi, event, dan lain sebagainya).

Kajian pustaka yang dibahas adalah komunikasi pemasaran, oleh karena itu

hal ini terkait dengan teori bauran promosi yang dikemukakan oleh (Belch, 2009).

Adapun beberapa elemen yang terdapat di dalam promotion mix ini adalah

sebagai berikut :

1. Advertising

Segala bentuk komunikasi non-personal melalui berbagai media massa seperti

TV, radio, majalah dan koran mengenai informasi tentang perusahaan, produk

dan jasa atau ide sebuah sponsor yang dikenal. Elemen komunikasi ini paling

banyak digunakan pemasar karena dapat menjangkau target audience dalam

jumlah yang lebih besar daripada elemen-elemen lain. Selain itu, advertising

juga dapat membangun ekuitas merek dengan menciptakan brand image dan

brand association melalui eksekusi iklan ke dalam benak konsumen.

2. Direct Marketing

Merupakan sebuah aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan

secara langsung kepada konsumennya.Umumnya aktivitas pemasaran ini

dilakukan dengan cara mengirimkan direct mail, melakukan telemarketing dan

direct selling kepada konsumen yang dituju. Untuk dapat melakukan

hubungan secara langsung dengan para konsumen potensialnya maka

perusahaan mengelola data basedkonsumen.

3. Interactive/ Internet Marketing

Aktivitas pemasaran yang dilakukan secara interaktif melalui CD-ROMs,

handphone, TV interaktif dan lain sebagainya atau secara online

menggunakan jaringan internet untuk mengkomunikasikan produk dan

jasanya. Melalui aktivitas ini, perusahaan dan konsumen dapat melakukan

komunikasi dua arah langsung secara real-time.

4. Sales Promotion

Aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan cara memberikan nilai incentive

kepada tim penjualan, distributor, atau konsumennya secara langsung untuk

mendorong penjualan dengan cepat. Sales promotion yang dilakukan kepada



14

konsumen biasanya dengan membagikan sample produk, kupon, dan lain

sebagainya untuk mendorong konsumen agar langsung melakukan pembelian.

Sedangkan sales promotion yang dilakukan kepada distributor dan pedagang

dilakukan dalam bentuk kontes penjualan, pemberian harga khusus,

penyediaan merchandise dan masih banyak lagi bentuk lainnya.

5. Publicity/ Public Relations

Sama halnya dengan advertising, publikasi/ public relations adalah

komunikasi non-personal melalui berbagai media massa seperti TV, radio,

majalah dan koran mengenai perusahaan, produk, jasa atau sponsor acara yang

didanai langsung atau tidak langsung yang dilakukan dalam bentuk news

release, press conference, artikel, film dan lain-lain. Bedanya dengan

advertising adalah, untuk masuk ke jaringan media massa perusahaan tidak

mengeluarkan dana khusus melainkan menyediakan berita seputar produk dan

jasa, melakukan event atau aktivitas lain yang menarik untuk diliput atau

dipublikasikan oleh media massa. Sedangkanpublic relation adalah fungsi

manajemen yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku publik,

mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individu atau organisasi terhadap

public interest, serta mengeksekusi sebuah program untuk dapat diterima dan

dipahami oleh publik. Tujuan utama melakukan public relation adalah untuk

menciptakan dan mengelola image positif perusahaan di mata publik yang

biasanya dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dana, mensponsori

acara khusus, berpartisipasi dalam aktivitas sebuah komunitas dan masih

banyak lagi yang lainnya.

6. Personal Selling

Adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak

penjual untuk meyakinkan pembeli potensial membeli produk atau jasa yang

ditawarkan.Melalui aktivitas komunikasi ini, penjual dapat memodifikasi

pesan komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen

serta mendapatkan feedback langsung dari konsumennya.
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2.1.5 Internet Marketing

2.1.5.1 Paradigma Internet Marketing

Robert dan Zahay (2013:10) mengungkapkan bahwa internet marketing

dilihat sebagai sebuah lingkungan yang kompleks dimana para pemasar berusaha

untuk mencapat 4 tujuan generik, yaitu:

1. Customer Acquisition

Merupakan tujuan dasar dari semua pemasar. Untuk tumbuh dan

berkembang, semua bisnis harus menambah pelanggan baru. Internet

marketing menambah saluran komunikasi lain dan berbagai teknik dengan

upaya mengakuisisi pelanggan.

2. Customer Conversion

Merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi pembeli atau prospek

untuk menjadi pelanggan yang sebenarnya. Biasanya dilakukan dengan

melakukan kontak kepada pelanggan dan mengatakan untuk mengunjungi

website, melakukan pembelian atau membujuknya untuk terlibat dalam

serangkaian interaksi, biasanya dimulai dengan berlangganan yang pada

akhirnya berujung dengan pembelian.

3. Customer Retention

Melibatkan pelanggan baru yang kemudian berubah menjadi pelanggan

setia pada perusahaan. Para pemasar tahu bahwa mempertahankan

pelanggan lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan

baru, karena itu mereka harus fokus dalam beberapa kegiatan yang dapat

membuat pelanggan tetap setia pada perusahaan.

4. Growth in Customer Value

Yang dimaksud ekuitas yang ada di basis pelanggan perusahaan, adalah

tujuan terakhir dari akuisisi, konversi, dan proses retensi. Internet

marketers dapat mengetahui perilaku pelanggan, menghitung profitabilitas

pelanggan baru, dan meningkatkan nilai pelanggan secara keseluruhan.
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2.1.6 Social Media

2.1.6.1 Pengertian Social Media

Dengan berkembangnya teknologi, media promosi semakin bertambah salah

satunya melalui media internet dengan menggunakan media ini perusahaan tidak

membutuhkan banyak biaya untuk melakukan promosi produk atau jasa mereka,

selain itu dengan media ini perusahaan dapat menjalin hubungan komunikasi

yang lebih dekat dan mudah dengan konsumennya.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (2012:568):

“Media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi

teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan

perusahaan dan sebaliknya.”

Sedangkan definisi lain mengenai media sosial menurut Henderi, Muhammad

Yusuf, Yuliana Isma Graha (2007:2):

“Media sosial adalah situs jaringan sosial seperti layanan berbasis web yang

memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semi-publik

dalam sistem terbatasi, daftar pengguna lain dengan siapa mereka yang

dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.”

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial

merupakan sarana bagi konsumen dan juga perusahaan untuk berbagi informasi

mengenai produk atau jasa perusahaan.

2.1.7 Jenis-Jenis Social Media

Menurut Kotler dan Keller (2012:568-570) ada tiga platform utama untuk

media sosial:

1. Online Communities and Forums

Komunitas online dan forum datang dalam segala bentuk dan ukuran.

Banyak yang dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa bunga

komersial atau afiliasi perusahaan. Sebagian disponsori oleh perusahaan

yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan dengan satu sama

lain melalui posting, instant messaging, dan chatting diskusi tentang minat

khusus yang berhubungan dengan produk perusahaan dan merek.
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2. Blogs

Ada tiga juta pengguna blog dan mereka sangat bervariasi, beberapa

pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga, lainnya dirancang untuk

menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas.

3. Social Networks

Jaringan sosial telah menjadi kekuatan penting baik dalam bisnis ke

konsumen dan pemasaran bisnis ke bisnis. Salah satunya Facebook,

Twitter, Blackberry Messanger, dan lain-lain. Jaringan yang berbeda

menawarkan manfaat yang berbeda untuk perusahaan.

2.1.8 Social Media Communication

Selama satu dekade terakhir, evolusi yang sangat cepat dari internet telah

memberikan banyak kemudahan pada konsumen. Selain fungsi utama sebagai alat

pencari informasi dan komunikasi, saat ini internet banyak digunakan sebagai alat

untuk bertukar pikiran melalui social media. Seperti yang diungkapkan oleh

Kaplan dan Haenlein (2010; 61 dalam Tsimonis dan Dimitriadis 2014), media

sosial adalah ”kelompok berbasis internet yang membangun ideologi dan

penemuan teknologi web 2.0 memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan

saling bertukar konten. Berkembang sangat cepat hanya dalam waktu empat

sampi lima tahun sejak social media diciptakan, social media telah membuktikan

diri sebagai media pilihan di seluruh dunia (Dung-Hun, 2010 dalam Tsimonis dan

Dimitriadis 2014).

Bahkan, social media membuka kesempatan untuk terhubung dengan

konsumen menggunakan media yang lebih besar dengan jangkauan lebih luas

(Thackeray et al., 2008 dalam Tsimonis dan Dimitriadis 2014). Selain itu social

media memungkinkan konsumen untuk memulai berdiskusi, dan berbagi

informasi secara online kepada pengguna lain mengenai produk, jasa dan juga

merek (Blackshaw dan Nazzaro, 2004 dalam Tugrul 2014). Sifat interaktif media

digital ini tidak hanya memungkinkan penjual untuk berbagi dan bertukar

informasi dengan konsumen mereka, tetapi juga memungkinkan pelanggan untuk

berbagi dan bertukar informasi dengan konsumen lain. Perusahaan memiliki
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kesempatan untuk meningkatkan hubungan dengan konsumen dari dialog menjadi

trialog, dimana konsumen terlibat dalam komunikasi antara konsumen satu sama

lain dan juga dengan perusahaan (Hlavinka dan Sullivan, 2011; Lipsman et al,

2012; Mangold dan Faulds, 2009 dalam Tsimonis dan Dimitriadis 2014). Oleh

karena itu, komunikasi yang dilakukan melalui social media berdampak terhadap

awareness, opinion, attitudes, pencarian informasi, pengambilan keputusan, dan

juga evaluasi purna jual konsumen (Mangold dan Faulds, 2009 dalam Tugrul

2014).

Penelitian terbaru menunjukan bahwa anggaran pemasaran yang dikhususkan

untuk social media terus berkembang, hal ini menunjukan bahwa merek tersebut

semakin tertarik untuk menunjukan kehadiran mereka di social media untuk

berinteraksi dengan konsumen, menanggapi keluhan konsumen, dan bahkan

memanfaatkan suara konsumen untuk mendapatkan dampak pemasaran yang

lebih besar (Lipsman et al., 2012 dalam Tsimonis dan Dimitriadis 2014).

Perubahan tersebut yang mengarah kepada social media dapat dijelaskan oleh

beberapa faktor (Gillin, 2007):

1. Penurunan tingkat respon, konsumen semakin mengabaikan pemasaran

konvensional secara online seperti spanduk, e-mail, iklan melalui e-mail

karena ketidaktertarikan konsumen dan dianggap sebagai spam

2. Perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur TI, alat-alat baru,

dan peningkatan populasi online telah berkontribusi dalam membuat social

media semakin menarik dan aktraktif

3. Pergeseran demografi, orang terutama anak muda telah berpindah kepada

media online dan mulai meninggalkan media tradisional

4. Preferensi konsumen, kepercayaan adalah hal penting dalam internet dan

orang lebih percaya teman mereka dan pengguna internet dibandingkan

dengan perusahaan

5. Biaya rendah, sebuah viral marketing dapat menghasilkan konsumen lebih

banyak jika dibandingkan dengan televisi dengan biaya yang lebih rendah.
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Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui motivasi, manfaat

yang diharapkan yang terkait dengan penggunaan social media dapat dilihat

sebagai berikut:

1. Merek dapat secara efektif membangun dan meningkatkan hubungan

dengan konsumen (Bartlett, 2010; Hackworth dan Kunz, 2010; Monseau,

2009; Selina dan Milz, 2009). Social media tidak hanya mengintensifkan

hubungan perusahaan dengan konsumen dan konsumen dengan

perusahaan, tetapi juga menciptakan variasi baru dalam berhubungan,

yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi perusahaan untuk

berinteraksi dengan konsumen. Terdapat perubahan dasar dalam

kemudahan dalam berkomunikasi, volume, kecepatan dari sifat interaksi

tersebut (Gallaugher dan Ransbotham, 2010).

2. Perusahaan dapat menjangkau orang-orang yang dinyatakan tidak dapat

diraih atau tidak bisa didapatkan (Dong-Hun, 2010; Newman, 2003).

Social media memiliki konten yang lebih beragam jika dibandingkan

dengan media massa. Social media dapat menciptakan jaringan “dunia

kecil” (Newman, 2003) dimana konten dapat dengan mudah menjangkau

orang dengan jumlah besar, sebagai jaringan yang membentuk hubungan

dengan kemudahan dalam berbagi informasi.

3. Social media dapat membangun dan meningkatkan brand awareness

(Fanion, 2011; New Media Age, 2010). Social media memungkinkan

perusahaan untuk berinteraksi dengan jutaan orang. Sejak jutaan orang

mulai menggunakan social media, dengan jutaan pengguna tersebut dapat

membantu menginformasikan kepada pengguna lainnya mengenai merek

perusahaan, dan menciptakan brand awareness (O’Flynn, 2012).

4. Hubungan yang diciptakan social media dapat meningkatkan penjualan

(New Media Age, 2010). Dengan memiliki konsumen yang selalu

mengunjungi social media sebuah merek, kemungkinan menciptakan

penjualan online dengan akhir pembelian konsumen sangatlah tinggi.

Sebuah contoh yang baik adalah Sony, yang mengumumkan pada

February 2012 bahwa mereka telah mendapatkan tambahan jutaan pound
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dalam penjualan melalui Twitter. Demikian pula dengan Dell yang

mengumumkan pada bulan Juni 2012 bahwa mereka telah mendapatkan

peningkatan penjualan sebesar tiga juta dollar dari kehadiran mereka

dalam social media Twitter (O’Flynn, 2012).

2.1.8.1 Firm-created Social Media Communication

Dominasi teknologi web 2.0 dan media sosial telah menyebabkan pengguna

internet untuk menemukan sejumlah media online, dan salah satu yang paling

penting adalah jejaring sosial atau social networking. Social networking dapat

diartikan sebagai sebuah keragaman sumber informasi digital yang diciptakan,

dimulai, diedarkan dan dikonsumsi oleh pengguna internet sebagai cara untuk

mengedukasi satu sama lain mengenai produk, merek, jasa, kepribadian dan isu-

isu lainnya (Chauhan dan Pillai, 2013; dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013).

Perusahaan kini menyadari kebutuhan untuk fokus pada pengembangan hubungan

atau komunikasi dua arah dengan konsumen agar terjadi interaksi (Li dan Bernoff,

2011; dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013).

Selanjutnya, media sosial menawarkan untuk perusahaan dan konsumen cara-

cara baru agar dapat terlibat atau berinteraksi dengan satu sama lain. Manajer

pemasaran perusahaan menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan

konsumen loyal mereka dan memberikan informasi mengenai produknya, serta

mengembangkan produk sesuai dengan keinginan konsumen (Brodie et al., 2013;

dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013).

Berbeda dengan firm-created communication tradisional, social media

communication telah diakui sebagai fenomena massal dengan daya tarik

demografis yang luas (Kaplan dan Haenlein, 2010; dalam Schivinski dan

Dabrowski, 2013). Implementasi social media communication antara perusahaan

dapat dijelaskan dari penyebaran informasi melalui internet (Li dan Bernoff,

2011; dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013) dan kapasitas dalam pencapaian

target masyarakat yang luas dibandingkan dengan menggunakan media tradisional

(Keller, 2009; Schivinski dan Dabrowski, 2013). Selain itu pengguna internet

mulai berpindah dari media tradisional dan semakin banyak yang menggunakan
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saluran media sosial untuk mencari informasi dan opini merek dan produk

(Mangolf dan Faulds, 2009; Bambauer-Sachse dan Mangold, 2011; dalam

Schivinski dan Dabrowski, 2013)

2.1.8.2 User-generated Social Media Communication

Internet dan web 2.0 telah mendukung perilaku konsumen untuk

mendapatkan informasi dan melakukan proses pembelian (Burmann dan Arnhold,

2008; dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013). Di era informasi, konsumen

menggunakan media sosial untuk mengakses informasi produk dan merek yang

diminati (Li dan Bernoff, 2011; dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013).

Pertumbuhan akun-akun online sebuah merek, termasuk situs jejaring sosial, telah

menyebabkan adanya kenaikan dari user-generated social media communication

(Gangadharbatla, 2008; dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013) atau yang bisa

juga disebut dengan testimoni konsumen. User-generated content (UGC) adalah

suatu sarana yang berkembang pesat untuk melakukan percakapan mengenai

merek dan wawasan konsumen mengenai suatu produk (George Christodoulides,

Jevons, dan Bonhomme, 2012; dalam Schivinski dan Dabrowski, 2013).

Menurut klasifikasi konten yang diperkenalkan oleh Daugherty dan teman-

temannya (2008), UGC difokuskan pada dimensi konsumen, yang dibuat oleh

masyarakat umum, bukan oleh seorang pemasar profesional dan disebarkan

melalui internet. Definisi UGC yang lebih komprehensif diberikan oleh

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2007; dalam

Schivinski dan Dabrowski, 2013) konten yang dibuat secara publik tersedia di

internet dan dapat diakses oleh siapa saja, ii) konten yang mencerminkan sejumlah

usaha yang kreatif, dan iii) konten yang dibuat bukan oleh seorang yang

profesional”. Studi terdahulu mengenai konten user-generated menghasilkan

bahwa konsumen berkontribusi dalam proses pembentukan konten user-generated

untuk alasan seperti promosi, intrinsik, dan keinginan untuk mengubah persepsi

publik (Berthon, Pitt, dan Campbell, 2008 dalam Schivinski dan Dabrowski,

2013).

Consumer Generated Advertising (CGA) adalah sebuah bentuk dari user-

generated content (UGC) dimana konsumen membentuk merek dan memberikan
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pesan dengan tujuan menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang lain

(Campbell et al. 2011 dalam Paquette, 2013). Muñiz and Jensen Schau (2007);

Pehlivan, Sarican, and Berthon (2011) menggunakan istilah Vigilante Marketing

untuk menggambarkan CGA. Vigilante Marketing didefinisikan sebagai “iklan

dan kegiatan pemasaran yang tidak memerlukan biaya, yang kegiatannya individu

terhadap individu, individu terhadap kelompok, dan kelompok terhadap kelompok

yang komunikasinya bersifat komersil, yang dilakukan oleh loyalis merek yang

mengatasnamakan merek” (Muñiz and Jensen Schau, 2007 dalam Paquette, 2013).

2.2 Merek

Brand (merek) merupakan salah satu atribut yang penting dari suatu produk,

karena selain alat indentifikasi, merek mempunyai banyak manfaat bagi para

konsumen dan produsen, middleman dan perantara. Pentingnya merek bagi

konsumen yaitu dengan adanya merek maka akan memudahkan bagi konsumen

untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

Merek juga memberikan jaminan akan kestabilan kualitas yang berarti bahwa

suatu produk dengan merek yang sama maka kualitasnya pun sama walaupun

dibeli dimanapun juga. Sedangkan penggunaan merek bagi penjual adalah bahwa

dengan adanya merek maka penjual dapat mempromosikannya untuk

menumbuhkan citra terhadap perusahaan.

2.2.1 Pengertian Merek

Merek merupakan unsur penting yang dapat membantu proses pemasaran

barang ataupun jasa didalam sebuah perusahaan. Merek juga dapat membantu

dalam peningkatan pengawasan dan dapat melakukan kontrol pasar. Agar dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai brand, berikut ini pengertian brand

menurut beberapa para ahli:

Pengertian brand menurut Kotler dan Keller (2007:332):

“Merek adalah nama, istilah, lambang, atau desain atau kombinasinya yang

dimaksudkan untuk mengindentifikasi barang atau jasa dari salah satu

penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari

pesaing”
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Sedangkan menurut Buchari Alma (2007:147) memberikan definisi bahwa merek:

“Suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa

tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya”.

Berdasarkan definisi diatas, maka merek adalah suatu dimensi (nama kata, huruf,

warna, lambang atau kombinasi dari dimensi-dimensi tersebut) yang

mendiferensiasikan barang atau jasa dari para pesaingnya yang dirancang sebagai

identitas perusahaan.

Merek terdiri dari beberapa bagian sebagaimana yang diungkapkan Kotler

dan Keller (2009:76), yaitu:

a. Nama Merek (brand name)

Adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan

b. Tanda Merek (brand merk)

Adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal, tetapi tidak dapat

diucapkan, seperti lambang, desain, huruf atau warna khusus.

c. Tanda Merek Dagang (trademark)

Adalah sebagian dari merek atau sebagian dari merek yang dilindungi

hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa.

d. Hak Cipta (copyright)

Adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi,

menertibkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni.

2.2.2 Manfaat Merek

Menurut Kotler dan Keller (2009:259), merek memiliki manfaat bagi

perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk.

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi

3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur

atau aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian

properti hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi konsumen,

dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan pendapatan masa

depan yang langgeng.
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2.2.3 Jenis-Jenis Merek

Jenis-Jenis merek dapat dibagi menjadi tiga (http://organisasi.org/strategi-jenis-

macam-dan-pengertian-merek-merek-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-

pemasaran), yaitu:

1. Manufacturer Brand

Manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki

oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya

seperti ultraflu, philips, nintendo dan lain-lain.

2. Private Brand

Private brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh

distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperty zyrex ubud yang

menjual laptop, hypermaket giant yang menjual kapas merek giant,

carefour yang menjual produk elektronik dengan merek bluesky,

supermarket hero yang menjual produk gula dengan merek hero dan lain

sebagainya.

3. Produk Generik

Produk generik merupakan produk barang atau jasa yang dipasarkan tanpa

menggunakan merek atau identitas yang membedakan dengan produk lain

baik dari produksen maupun pedagan. Contoh seperti sayu-mayu, minyak

goreng curah, buah-buahan, gula pasir curah, bunga dan lain sebagainya.

2.2.4 Strategi Merek

Produsen, distributor atau pedagang pengecer dapat melakukan strategi merek

individual branding dan family branding (http://organisasi.org/strategi-jenis-

macam-dan-pengertian-merek-merk-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-

pemasaran).

1. Individual Branding/Merek Individu

Individual branding adalah memberi merek berbeda pada produk baru

seperti pada deterjen surf dan rinso dari unilever untuk membidik segmen

pasar yang berbeda seperti halnya wings yang memproduksi deterjen

merek so klin dan daia untuk segmen pasar yang berbeda.
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2. Family Branding/Merek Keluarga

Family branding/ adalah memberi merek yang sama pada beberapa produk

dengan alasan merek yang sudah ada dikenal oleh masyarakat. Contoh

family branding adalah suzuki yang mengeluarkan berbagai varian motor

suzuki seperti suzuki smash, suzuki skywave, suzuki spin, suzuki shogun,

suzuki satria, dan lain-lain.

2.2.5 Brand Image

Sebuah brand membutuhkan image untuk mengkomunikasikan kepada khalayak

dalam hal ini pasar sasarannya tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Bagi perusahaan citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan.

Persepsi di dasarkan pada apa yang masyarakat ketahui atau tentang perusahaan

yang bersangkutan. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki bidang usaha yang

sama belum tentu memiliki citra yang sama dihadapan orang atau konsumen.

Citra merek menjadi salah satu pegangan bagi konsumen dalam mengambil

keputusan penting (Alfian, 2012:25).

2.2.5.1 Pengertian Brand Image

Citra merek (brand image) pada dasarnya adalah hasil pandangan atau

persepsi konsumen terhadap suatu merek tertentu, yang didasarkan atas

pertimbangan dan perbandingan dengan beberapa merek-merek lainnya. Citra

merek memperlihatkan persepsi yang akurat dari suatu merek. Untuk lebih

jelasnya dapat kita lihat melalui beberapa konsep berikut ini:

Brand image menurut Kotler dan Keller (2009:403):

“Persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang

dicerminkan dalam asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen.”

Sedangkan Brand image menurut Tjiptono (2005:49):

“Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek

tertentu.”

Jika dilihat dari dua teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa

brand image adalah serangkaian asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap suatu

merek tertentu. Brand image yang baik dari suatu produk dapat mendorong calon

pembeli untuk melakukan pembelian terhadap produk jika dibandingkan dengan
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produk sejenis yang sama. Karena itu penting bagi perusahaan untuk membangun

brand image yang baik produknya agar dapat meyakinkan konsumen untuk

melakukan pembelian dibandingkan dengan produk merek pesaing.

2.2.6 Komponen Brand Image

Menurut Hogan (dalam Lutiary Eka Ratri, 2007:52), citra merek merupakan

asosiasi dari semua informasi yang tersedia mengenai produk, jasa dan

perusahaan dari merek yang dimaksud. Informasi ini didapat dari dua cara, cara

yang pertama melalui pengalaman konsumen secara langsung, yang terdiri dari

kepuasan fungsional dan kepuasan emosional. Kedua, persepsi yang dibentuk oleh

perusahaan dari merek tersebut melalui berbagai macam bentuk komunikasi

seperti iklan, promosi, hubungan masyarakat, logo, fasilitas, retail, sikap

karyawan dalam melayani dan performa pelayanan. Demi kesuksesan sebuah

merek, semua faktor tersebut harus berjalan sejajar dan seimbang yang nantinya

akan membentuk gambaran total dari merek tersebut. Gambaran inilah yang

disebut citra merek atau reputasi merek, dan citra ini bisa berupa citra yang positif

atau citra yang negatif.

Menurut Joseph Plummer (dalam Lutiary Eka Ratri, 2007:54), citra merek

terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Product attribute (atribut produk) merupakan hal-hal yang berkaitan

dengan merek tersebut, seperti kemasan, rasa, harga dan lain-lain.

2. Consumer benefits (keuntungan konsumen) merupakan kegunaan produk

dari merek tersebut.

3. Brand personality (kepribadian merek) merupakan asosiasi yang mengenai

kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut adalah manusia.

2.2.7 Dimensi Brand Image

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh

Mahsa Hariri dan Hossein Vazifehdust yang terdiri dari tiga dimensi yaitu

functional image (citra merek yang dilihat dari fungsi produk), affective image

(citra merek dilihat dari sikap terhadap merek) dan reputation (citra merek dilihat

dari reputasi merek).
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Dimensi functional image terbagi menjadi tiga hal, yaitu the product have a

high quality (produk ini memiliki kualitas tinggi dan baik), the product have

better characteristics than competitor’s (produk ini memiliki karakteristik yang

lebih baik dibandingkan dengan pesaing), dan the product of the competitors are

usually cheaper (produk ini relatif lebih murah dibandingkan pesaing). Dimensi

dari affective image mencangkup tiga hal, yaitu the brand is nice (merek ini baik),

the brand has a personality that distinguishes itself from competitors (merek ini

memiliki kepribadian/karakteristik yang membedakan dari pesaing), dan it’s a

brand that doesn’t disappoint its customers (merek ini tidak mengecewakan

pelanggannya). Dimensi reputasi mencangkup dua hal, yaitu it’s one of the best

brands in the sectore (merek ini adalah salah satu merek terbaik di sektornya), dan

the brand is very consolidated in the market (merek ini sangat kuat di pasar).

2.2.8 Manfaat Brand Image

Citra merek atau brand image tentu saja merupakan suatu hal yang penting

dalam memposisikan merek didalam benak konsumen. Dengan penempatan yang

benar maka dapat membawa citra positif bagi produk yang ditawarkan atau dijual.

Beberapa manfaat dari citra merek adalah:

1. Memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen

2. Lebih mudah mendapatkan loyalitas pelanggan

3. Membuka peluang untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi

4. Peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk

5. Menjadi ciri tertentu untuk membedakan dengan produk pesaing

2.2.9 Strategi Brand Image

Menurut Janita Dewi (2005:26), pada dasarnya brand image dibangun dengan

tiga cara yaitu:

1. Feature-based

Suatu brand dapat dinilai lebih tinggi dengan menambahkan fitru produk

yang bisa menjadi pembangkit citra atau asosiasi dengan cara

membangkitkan ikatan emosional dengan konsumen.



28

2. User-imagery

User-imagery digunakan sebuah brand untuk menciptakan citra dengan

memfokuskan pada siapa yang menggunakan brand tersebut. Karakteristik

pengguna brand tersebut menjadi nilai dari brand itu di mata konsumen.

3. Iklan

Kampanye iklan yang efektif bisa membentuk citra produk misalnya

dengan mengasosiasikan suatu brand dengan golongan konsumen tertentu

atau dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, bahkan

iklan suatu brand tertentu bisa jadi pembeda utama yang membuat produk

berbeda dari produk-produk sejenis.

Setelah brand image tersebut dibangun, maka perlu strategi untuk

mempertahankannya agar menjadi kuat. Menurut Arnold (1992:118), brand image

yang kuat dapat diperoleh dengan cara:

1. Being different, yaitu produk harus memiliki pembeda atau keistimewaan

sehingga mudah diingat dan dikenal.

2. Melibatkan slogan atau jingle sehingga mudah diingat dalam aktivitas

promosi.

3. Symbol exposure, adalah tanda, logo, atau simbol yang memudahkan

perusahaan untuk mengenalkan produknya sehingga dapat mengenalkan

brand pada konsumen.

4. Mempertimbangkan brand extension untuk membuat brand lebih

menonjol.

5. Menggunakan tanda pengenal atau identifikasi pada produk, seperti

menciptakan kemasan kemasan yang unik, atau penggunaan warna yang

menarik.

6. Recall requaries untuk mencapai tingkat brand image yang diinginkan.

2.3 Perilaku Konsumen

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumen

Setiap orang memiliki sikap terhadap berbagai hal seperti misalnya

pemikiran, perbuatan orang lain, makanan dan lain-lain yang diwujudkan dalam
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bentuk suka dan tidak suka terhadap hal-hal tertentu. Konsumen sebagai manusia

juga memiliki sikap terhadap produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan.

Perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong (2003:199) adalah:

“Perilaku pembelian konsumen mengacu pada perilaku pembelian

konsumen akhir dimana individu dan rumah tangga yang membeli barang

atau jasa untuk konsumsi pribadi.”

Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tentunya harus mengetahui bagaimana

seorang konsumen dalam mengambil keputusan sebelum melakukan proses

pembelian. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk dapat mengerti dan

mempelajari mengenai proses pengambilan keputusan konsumen dalam aktivitas

pembelian.

Hal yang perlu diperhatikan sebelumnya adalah model perilaku pembelian

menurut Kotler (2005:203) adalah berupa rangsangan dan tanggapan yang dapat

dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
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2.3.2 Karakteristik Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Terdapat karakteristik yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen,

meliputi berikut:

1. Faktor Budaya

a) Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

perilaku konsumen.

b) Sub Budaya

Sub budaya merupakan bagian dari budaya yang meliputi agama,

kewarganegaraan, ras dan daerah geografis.

c) Kelas Sosial

Setiap kelompok masyarakat tentu memiliki pengelompokan kelas

sosial. Kelas sosial digolongkan berdasarkan pekerjaan,

pendidikan, pendapatan dan faktor-faktor lain yang dapat

dihubungkan.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen, faktor sosial ini meliputi:

a) Kelompok Acuan

Kelompok acuan memberikan pengetahuan kepada seseorang

mengenai perilaku dan gaya hidup, mempengaruhi sikap dan

konsep diri dari konsumen.

b) Keluarga

Lingkungan dalam keluarga juga mempengaruhi sikap konsumen.

Setiap keluarga mempunyai pengaruh dalam keputusan pembelian

seseorang.

c) Peran dan Status

Peran dan status mempengaruhi perilaku konsumen terhadap

pembelian demi menjaga dan menunjukan keberadaan mereka di

masyarakat.
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3. Faktor Pribadi

Faktor pribadi sangatlah berpengaruh terhadap perilaku konsumen

terhadap tindakan pembelian seseorang seperti gaya hidup, kepribadian,

dam konsep diri. Faktor tersebut meliputi:

a) Umur

Dengan bertambahnya umur tentu membawa perubahan terhadap

perilaku konsumen terhadap banyak hal, salah satunya terhadap

produk yang akan dibeli atau dikonsumsi.

b) Pekerjaan

Pekerjaan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam

pemilihan produk yang akan dibeli, setiap pekerjaan memiliki

keputusan berbeda dalam pemilihan barang atau produk.

c) Ekonomi

Keadaan ekonomi konsumen mempengaruhi perilaku konsumen,

besar kecilnya pendapatan mempengaruhi dalam pertimbangan

pembelian produk.

d) Gaya Hidup

Gaya hidup menggambarkan kepribadian seseorang. Gaya hidup

menunjukan seluruh pola kegiatan seseorang di dunia.

e) Kepribadian

Kepribadian biasanya dideskripsikan berdasarkan sifat, sosialitas,

otonomi, kemampuan beradaptasi, dll. Kepribadian berguna dalam

menganalisa perilaku konsumen dalam pemilihan merek produk

tertentu.

4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi:

a) Motivasi

Mendapatkan kepuasan atas barang atau jasa merupakan motivasi

terbesar yang dilandasi rasa butuh atas barang atau jasa.



32

b) Persepsi

Persepsi adalah proses menyeleksi, mengatur dan menginterpretasi

informasi guna membentuk gambaran. Orang yang memperoleh

rangasangan yang sama dapat membentuk presepsi yang berbeda-

beda.

c) Pembelajaran

Pembelajaran bagi pemasar adalah teori yang bisa membangun

permintaan akan produk dengan mengaitkan permintaan tersebut

dengan dorongan yang kuat dan memberikan penguatan yang

positif.

d) Sikap

Adanya sikap yakin setelah melakukan pertimbangan akan

membawa konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu

barang atau ja

2.3.3 Proses Pembelian

Menurut Kotler dan Keller (2007:269) mengemukakan bahwa proses

pembelian ini meliputi lima tahap, tahapan-tahapan proses pembelian terdiri dari:

1. Pengenalan kebutuhan atau masalah

Proses pembelian dimulai saat dimana konsumen atau pembeli mengenali

suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat diciptakan oleh

rangsangan internal atau eksternal.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang sadar akan kebutuhannya akan terdorong untuk mencari

informasi yang lebih banyak. Sumber informasi konsumen digolongkan

kedalam empat kelompok yaitu:

a) Sumber pribadi : Keluarga, temen-teman, kenalan.

b) Sumber niaga : Iklan, petugas penjualan, penjual, kemasan.

c) Sumber umum : Media massa dan organisasi konsumen

d) Sumber pengalaman : Pernah mencoba menggunakan produk.
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3. Evaluasi Alternatif

Setelah mencari informasi, maka konsumen akan melakukan pemilihan

alternatif dari berbagai merek atau produk yang didapatkan.

4. Keputusan Pembelian

Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan

mereka diantara berbagai merek yang tergabung dalam perangkat pilihan.

Konsumen memutuskan pembelian terhadap suatu merek yang paling

disukai.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah membeli suatu produk konsumen akan mengalami beberapa

tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar belum berakhir

begitu saja ketika produk dibeli, namun harus terus berlangsung hingga

peroide pasca pembelian. Ada beberapa hal yang harus pemasar perhatikan

setelah produk terjual, yaitu:

a) Keputusan pasca pembelian

Konsumen mendasarkan harapannya terhadap informasi yang

mereka terima tentang produk. Jika kenyataan yang mereka dapat

berbeda maka konsumen tidak puas. Bila produk sesuai harapan

maka konsumen puas.

b) Tindakan pasca pembelian

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen puas maka ia akan

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli

kembali produk tersebut. Konsumen yang tidak puas mungkin

membuang atau mengembalikan produk, cara untuk mengurangi

ketidakpuasan konsumen ini, salah satunya dengan cara

membentuk komunikasi yang baik.

c) Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian

Para pemasar juga harus tau cara pembeli memakai dan membuang

produk. Jika konsumen menjual dan menukarkan produk tersebut,

maka penjualan akan menurun. Jika konsumen membuang produk



34

tertentu, pemasar harus mengetahui cara membuangnya, terutama

jika produk tersebut dapat merusak lingkungan.

2.3.4 Purchase Intention

2.3.4.1 Pengertian Purchase Intention

Purchase intention atau minat beli tidak dapat dipisahkan dari teori keputusan

pembelian konsumen, karena minat merupakan salah satu dari proses akhir

keputusan pembelian dari konsumen. Pengertian purchase intention/minat beli

menurut Kotler (2005:205):

“Adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk
yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba produk
tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat
memilikinya”.

Sedangkan menurut Durianto (2003:58), mengungkapkan bahwa:

“Minat beli adalah keinginan untuk memiliki produk, minat beli akan timbul
apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh terhadap mutu dan kualitas
dari suatu produk, informasi seputar produk, contoh: harga, cara membeli
dan kelemahan serta keunggulan produk dibanding merek lain.”

Menurut E. Jerome Mc. Carthy (2002:298), minat beli adalah:

“Minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk
membeli barang atau jasa dalam rangka pememuhan kebutuhannya.”

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa purchase intention atau minat beli

adalah ketertarikan atau dorongan pada seseorang untuk membeli barang atau jasa

dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

2.3.5 Indikator Minat Beli

Adapun indikator dari minat beli menurut Ferdinand (2013), yaitu:

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang dalam membeli

produk.

2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang mereferensikan produk

kepada orang lain.

3. Minat preferensial, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang memiliki

preferensi utama pada produk tersebut. preferensi ini dapat terjadi jika

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
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4. Minat eksploratif, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang selalu

mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi

lain yang mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian

dan Tahun

Penelitian

The Impact of Social Media Communication on Consumers

Purchase Intention (2015)

Nama Peneliti Safira Shanastri;Indrawati, Ph.D.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh komunikasi

media sosial terhadap minat pembelian konsumen pada

followersakun Twitter @NikeIndonesia

Kesimpulan Brand attitude berpengaruh paling positif dan signifikan

terhadap purchase intention. Brand attitude dipengaruhi

oleh firm-created social media communication dan user-

generated social media communication. Brand equity

berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase

intention. Brand equity dipengaruhi oleh brand attitude dan

user-generated social media communication.

Persamaan Penggunaan varibel firm-created social media

communication, user-generated social media

communication, brand image, purchase intention
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Judul Penelitian

dan Tahun

Penelitian

The Effect of Social Media-Communication on Consumer

Perceptions of Brands (2013)

Nama Peneliti Bruno Schivinski; Dariusz Dabrowski

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh firm-

created and user-generated social media communication

terhadap brand equity, brand attitude, dan purchase

intention.

Kesimpulan User-generated social media communication berpengaruh

positif terhadap brand equity dan brand attitude. Firm-

created social media communication hanya mempengaruhi

brand attitude. Brand equity dan brand attitude berpengaruh

positif terhadap purchase intention.

Persamaan Penggunaan variabel firm-created and user-generated social

media communication, brand equity, dan purchase intention.

Judul Penelitian

dan Tahun

Penelitian

Social Media Communication and Consumer Brand

Perceptions (2014)

Nama Peneliti Rizwan Ali Khadim; Bilal Zafar; Muhammad Younis

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi

media sosial pada persepsi merek konsumen dan perilaku

pembelian mereka.

Kesimpulan Company-generated and user-generated social media

communications berpengaruh positif dan signifikan terhadap

persepsi merek konsumen dan purchase intention.

Persamaan Penggunaan variabel social media communication, dan

purchase intention.
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Judul Penelitian

dan Tahun

Penelitian

Effect of Social Media on Purchase Decision (2014)

Nama Peneliti Funde Yogesh; Mehta Yesha

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pola

penggunaan dan pengaruh media sosial terhadap lima tahap

proses pembelian.

Kesimpulan Media sosial merupakan sarana yang paling sering

digunakan dalam mendapatkan informasi, selain itu opini

dan review yang ditulis di media sosial mempengaruhi

purchase decision process.

Persamaan Pembahasan media sosial.

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Hubungan antara Social Media Communication terhadap Purchase

Intention

Purchase intention atau minat beli dapat muncul ketika konsumen mendapat

rangsangan dengan melihat produk, selain itu konsumen dapat tertarik terhadap

produk ketika mendapatkan informasi mengenai produk tersebut. Dalam era

globalisasi saat ini konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi

mengenai suatu produk melalui internet, salah satunya melalui social media.

Social media membuat konsumen semakin mudah dalam mendapatkan informasi

mengenai suatu produk dan juga mempermudah konsumen menjalin komunikasi

dengan perusahaan, yang pada akhirnya menumbuhkan minat beli konsumen dan

berakhir dengan pembelian produk.

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Qulman (1994) dalam

Ghania Bilal et al. (2014), media sosial memegang peranan penting dalam

mengintensifkan hubungan antara sebuah perusahaan dengan konsumennya.

Komunikasi yang baik oleh perusahaan melalui social media akan sangat

mendukung persepsi positif konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan,

dengan persepsi positif tersebut dapat memunculkan purchase intention
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konsumen. Selain itu penelitian sebelumnya yang mendukung dilakukan oleh

Rizwan Ali Khadim et al yang berjudul Social Media Communication and

Consumer Brand Perceptions, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa

Social Media Communication berpengaruh terhadap persepsi merek, yang diakhir

dengan purchase intention konsumen.

Gambar 2.2

Pengaruh Social Media Communication Terhadap Purchase Intention

Berdasarkan gambar 2.2, maka hipotesis mengenai hubungan kedua variabel yang

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Social Media Communication berpengaruh terhadap Purchase Intention

2.5.2 Hubungan antara Brand Image terhadap Purchase Intention

Dalam dunia pemasaran saat ini hubungan antara perusahaan dan konsumen

adalah hal yang mutlak diperlukan. Perusahaan harus dapat menjalin hubungan

yang baik dengan konsumennya, sehingga dapat terjalin kepercayaan antara

konsumen dengan perusahaan. Brand image mempunyai posisi yang penting

dalam minat beli konsumen karena persepsi konsumen mengenai merek

merupakan salah satu yang mempengaruhi minat beli konsumen. Hal ini sesuai

dengan teori yang diungkapkan oleh Kotler dan Keller (2009:43) yang

menyatakan bahwa brand image “Persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh

konsumen, seperti yang dicerminkan dalam asosiasi yang tertanam dalam ingatan

konsumen”. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Jagi Wibawa Pribadi dengan judul “Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli

Konsumen Pada Distro Screamous di Kota Bandung”, hasil penelitian tersebut

menghasilkan bahwa Brand Image berpengaruh terhadap Minat Beli konsumen

pada distro Screamous di Kota Bandung.

Social Media
Communication

(X1)

Purchase Intention

(Y)
H1
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Gambar 2.3

Pengaruh Brand Image Terhadap Purchase Intention

Berdasarkan gambar 2.3, maka hipotesis mengenai hubungan kedua variabel yang

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Brand Image berpengaruh terhadap Purchase Intention

2.5.3 Hubungan antara Social Media Communication dan Brand Image

terhadap Purchase Intention

Dalam era globalisasi ini semakin mempermudah perusahaan dalam

melakukan promosi atau menjalin komunikasi yang baik dengan konsumennya,

dengan muncul dan ramainya pengguna social media saat ini mempermudah

perusahaan dalam melakukan promosi, penjualan ataupun menjalin komunikasi

dengan konsumennya. Dalam penelitian yang dilakukan Rizwan Ali Khadim et al

yang berjudul Social Media Communication and Consumer Brand Perceptions,

hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Social Media Communication

berpengaruh terhadap persepsi merek, yang diakhir dengan purchase intention

konsumen. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jagi Wibawa Pribadi dengan

judul “Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Distro

Screamous di Kota Bandung”, hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa

Brand Image berpengaruh terhadap Minat Beli konsumen pada distro Screamous

di Kota Bandung. Berdasarkan kajian ini maka penulis mengembangkan hipotesis

sebagai berikut:

Brand Image

(X2)

Purchase Intention

(Y)
H2
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Gambar 2.4

Pengaruh Social Media Communication dan Brand Image Terhadap Purchase

Intention

Berdasarkan gambar 2.4, maka hipotesis mengenai hubungan variabel yang

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Social Media Communication dan Brand Image berpengaruh terhadap

Purchase Intention

Social Media
Communication

(X1)
Purchase Intention

(Y)

Brand Image

(X2)


