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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu strategi yang menghubungkan produsen 

dengan konsumen sehingga memudahkan produsen untuk mencapai tujuannya, 

baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Tujuan dari setiap 

perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa adalah menyampaikan hasil 

produksinya pada waktu yang tepat. Hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat 

semakin banyaknya pesaing yang memproduksi beranekaragam produk yang 

dibutuhkan dan dinginkan oleh konsumen. Pemasaran merupakan salah satu 

strategi yang dapat membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan. 

Bukan hanya sebatas penjualan maupun kegiatan penyaluran barang dari produsen 

ke konsumen, tetapi dimulai dari menyelidiki dan mengetahui kebutuhan serta 

keinginan pelanggan, menentukan produk, menetapkan harga, menentukan cara-

cara promosi serta penyaluran barang atau jasa. Dimana aktivitas ini ditunjukan 

untuk dapat mengidentifikasikan keinginan konsumen di dalam pasar sasaran, dan 

bagaimana memuaskan mereka secara lebih efektif dan efisien dibandingkan 

dengan pesaing. Sehingga tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan akan 

tercapai dengan maksimal. Adapun pengertian pemasaran menurut Kotler dan 

Keller (2012:05) adalah : 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individundan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan 
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dengan menciptakan,menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain”. 

Untuk pengertian manajerial, pemasaran sering di gambarkan sebagai seni 

dan ilmu menjual produk-produk. Sedangkan pengertian pemasaran menurut 

American Marketing Association (AMA) yang di kutip oleh Kotler dan Keller 

(2012:06) yang di terjemahkan oleh Benyamin Molan adalah sebagai berikut : 

“Satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya”. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa pemasaran sebagai 

salah satu fungsi organisasi dimana individu dan kelompok dapat memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan, mengkomunikasikan suatu pruduk 

atau jasa, serta mengelola hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

pelanggan. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Dalam menjalankan kegiatan pemasaran perusahaan akan berhasil apabila di 

dalamnya ada kegiatan manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran 

menjadi pedoman dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. Sejak 

dimulainya proses produksi hingga barang sampai pada konsumen, peran 

manajemen pemasaran tidak bisa dipisahkan, karena apabila perusahaan dapat 
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merencanakan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan 

khususnya dan konsumen pada umumnya. 

 Kotler dan Keller (2012:27) mengatakan bahwa : 

“Marketing management as the art and science of choosing target markets 

and getting, keeping, and growing customers throught creating, 

delivering, and communicating superior costumer value”.   

Berdasarkan uraian definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa, 

manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dari 

suatu konsep yang diciptakan untuk mencapai tujuan serta mempengaruhi tingkat 

waktu, komposisi permintaan, sehingga membantu perusahaan mencapai 

sasarannya. 

Pemasaran yang baik bukan sebuah kebetulan , melainkan hasil dari 

perencanaan dan pelaksanaan yang cermat yang akhirnya menjadikan kesuksesan 

finansial bagi perusahaan. Finansial sering bergantung pada kemampuan 

manajemen pemasaran yang baik. Karena finansial, operasional, akutansi, dan 

fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika konsep manajemen pemasaran tidak 

bersinergi dengan baik, dan berdampak menurunnya permintaan akan produk atau 

jasa. Oleh karena itu harus ada pendapatan supaya laba di dapat, laba di dapat 

ketika terjadi banyak permintaan atas produk atau jasa yang dipasarkan dan untuk 

mendapatkan laba yang besar perusahaan harus menciptakan produk atau jasa 

yang sangat dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen yang memiliki kualitas 

baik, sehingga konsumen merasa nyaman akan produk atau jasa yang dikonsumsi 

atau digunakannya. 
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2.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

Setelah menentukan pasar sasaran serta posisi produk yang diinginkan 

konsumen, perusahaan perlu mendesain perencanaan produk agar dapat 

memperoleh respon dari pasar. Dalam pemasaran di perlukan suatu alat untuk 

dapat mengontrol proses pemasaran. Alat tersebut adalah yang biasa di sebut 

bauran pemasaran (marketing mix). Di bawah ini di jelaskan pengertian bauran 

pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2012:51) adalah : 

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

produce the response it want im the target market.” 

Sedangkan Griffin dan Ebert (2008: 208) mengatakan : 

“Bauran pemasaran adalah gabungan strategi produk, penetapan harga, 

promosi, dan distribusi yang digunakan untuk memasarkan produk.” 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, 

dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon 

dari pasar sasaran. 

Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang di 

kenal dengan istilah 4P, yaitu product (produk), price (harga), place (tempat atau 

saluran distribusi), dan  promotion (promosi), sedangkan dalam pemasaran jasa 

memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti people (orang), physical 

evidence (fasilitas fisik), dan process (proses), sehingga dikenal dengan istilah 7P. 

Maka dapat disimpulkan bauran pemasaran jasa yaitu product, price, place, 
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promotion, people, physical evidence, and process. Adapum pengertian 7P 

menurut Kotler dan Amstrong (2012:62) : 

1. Produk 

Produk (product), adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan 

dan pengembangan  produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan 

mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil 

tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam – macam produk atau 

jasa. 

2. Harga 

Harga (price), adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan 

menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus 

menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran 

ongkos angkut dan berbagai variabel yang bersangkutan. 

3. Distribusi  

Distribusi (place), yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan 

yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani 

pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman 

dan perniagaan produk secara fisik. 

4. Promosi 

Promosi (promotion), adalah suatu unsur yang digunakan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru 

pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, 

maupun publikasi. 
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5. Sarana fisik 

Sarana fisik (physical evidence), merupakan hal nyata yang turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik 

antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, 

warna dan barang-barang lainnya. 

6. Orang 

Orang (people), adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting 

dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen 

lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan 

penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan 

penyampaian jasa. 

7. Proses 

Proses (process), adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran 

aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini 

memilik arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa 

merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan 

jasa akan datang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu 

sendiri. 

 Berdasarkan definisi - definisi tersebut, peneliti sampai pada pemahaman 

bahwa bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang 
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digunakan untuk mendapatkan respon yang diinginkan perusahaan guna 

mencapai pasar sasaran. 

 

2.3 Jasa 

2.3.1 Pengertian Jasa 

Pengertian layanan menurut kamus besar bahasa indonesia , “jasa adalah 

menyediakan segala yang di butuhkan orang lain.” Dalam hal ini pelanggan. Jasa 

(service) yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2012:224) adalah : 

 “An activity, benefit, or satisfaction offered for sale that is essentially 

intangible and does not result in the ownership of anything”. 

Jasa merupakan sebuah kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk di jual yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Jasa (service) adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya mungkin terikat atau tidak pada 

produk fisik. Jadi perusahaan jasa yang berhasil memfokuskan perhatiannya pada 

karyawan dan pelanggan mereka memahami rantai pelayanan laba, yang 

menghubungkan laba perusahaan jasa dengan kepuasan karyawan dan pelanggan. 

Adapun jasa menurut Djaslim Saladin (2003:134) adalah : 

“Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

lain dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kemilikan 

sesuatu. Proses produksinya mungkin tidak juga dikaitkan dengan suatu 

produk fisik”. 
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Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian yang 

paling sederhana, yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain, 

bisa juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, 

baik yang dapat dilihat (explicit service) maupun yang tidak dapat dilihat (implicit 

service) sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam 

penjualan jasa dan benda-benda lainnya. 

 

2.3.2 Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain yang berfungsi untuk membedakan dengan produk 

barang. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:223) menerangkan empat 

karakteristik jasa sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud (intangibility) Jasa bersifat abstak dan tidak berwujud. 

Tidak seperti halnya produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidak 

pastian tersebut, maka para calon pembeli akan mencari tanda atau bukti 

dari mutu jasa. Konsumen mencari bukti kualitas pelayanan jasa 

berdasarkan enam hal berikut ini :  

a. Tempat (place) 

Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, kenyamanan 

untuk konsumen, dan suasana yang mendukung. 

b. Orang (people) 
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Orang yang menangani mampu melaksanakan tugas dengan baik. 

Sudah terlatih, cepat dalam menangani masalah dan lain-lain. 

c. Peralatan (equipment) 

Peralatan penunjang seperti komputer, meja, mesin fax, dan lain 

sebagainya. 

d. Komunikasi material (communication material) 

Bukti-bukti berupa teks tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil 

jadi dalam foto. 

e. Simbol (symbol) 

Nama dan symbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan 

kelebihannya dalam melayani konsumen. 

f. Harga (price) 

Harga yang masuk akal dan dapat pula dipadukan dengan berbagai 

macam promosi penjualan, seperti bonus, diskon dan lain-lain. 

2. Bervariasi (variability) 

Jasa bersifat nonstandard dan sangat variable. Berbeda dengan kualitas 

produk fisik yang sudah terstandar, kualitas pelayanan jasa bergantung 

pada siapa penyedianya, kapan, dimana, dan bagaimana jasa itu diberikan. 

Oleh karena itu jasa sangat bervariasi dan berbeda satu dengan lainnya. 

3. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen di dalamnya. 

4. Tidak dapat disimpan (pershability) 
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Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya 

ada pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh si 

penerimanya. Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud 

yang dapat diproduksi terlebih dahulu, disimpan dan dipergunakan lain 

waktu. 

 

2.3.3 Klasifikasi Jasa 

Klasifikasi yang paling banyak digunakan menurut Fandy Tjiptono (2008:8-

12) terdapat delapan kriteria sebagai berikut : 

1. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa 

kepada konsumen organisasional (misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, 

jasa konsultasi manajemen, dan jasa konsultasi hukum).  

2. Tingkat Keberwujudan (Tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu : 

a. Rented Goods Service 

Dalam jenis ini konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk 

tertentu berdasarkan tarif selama waktu tertentu pula. Konsumen hanya 

dapat menggunakan produk tersebut, karena kepemilikannya tetap 
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berada pada pihak perusahaan yang menyewakan. Contohnya 

penyewaan mobil, kaset video, vila dan apartement. 

b. Owned Goods Service 

Pada Owned goods service, produk-produk yang dimiliki konsumen 

direparasi dikembangkan atau ditingkatkan (untuk kerja), atau 

dipelihara/dirawat oleh perusahaan jasa, contohnya jasa reparasi 

(arloji, mobil dan lain-lain). 

c. Non Goods Service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat 

intangible (tidak berwujud) ditawarkan kepada para pelanggan 

contohnya sopir, dosen, pemandu wisata, dan lain-lain.  

3. Keterampilan Penyedia Jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas 

profesional service(misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum, 

konsultan pajak) dan non profesional (misalnya sopir taksi, penjaga 

malam). 

4. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial 

service atau profit service (misalnya bank, penerbangan) dan non-profit 

(misalnya sekolah, yayasan, panti asuhan, perpustakaan dan museum). 
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5. Tingkat Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service(misalnya 

pialang, angkutan umum dan perbankan) dan non-regulated service 

(seperti katering dan pengecetan rumah). 

6. Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu equipment-based service 

(seperti cuci mobil otomatis, ATM (automatic teller machine) dan poeple-

based service (seperti satpam, jasa akuntansi dan kosultan hukum). 

7. Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high-contact service (misalnya bank, dan dokter) dan low-contact service 

(misalnya bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya 

tinggi, kecenderungan interpersonal karyawan harus diperhatikan oleh 

perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat 

dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak, misalnya keramahan, 

sopan santun, dan sebagainya. Sebaliknya pada jasa yang kontaknya 

dengan pelanggan rendah, justru keahlian teknis karyawan yang paling 

penting. 

8. Dalam hal ini, layanan bisa dibedakan menjadi dua macam. Pertama, for 

costumer (facilliting services), yaitu layanan yang dimanfaatkan sebagai 

sarana atau media untuk mencapai tujuan tertentu. Kategori ini meliputu 

transportasi (pesawat terbang, kereta api, taksi, bus, angkutan kota, becak, 
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delman, kapal), komunikasi (TV, radio, internet, telepon, dan facsimile), 

finansial (asuransi, pegadaian, pasar modal, anjak piutang, dan bank), 

akomodasi (hotel dan restoran) dan rekreasi ( bioskop, taman hiburan, 

kebun binatang, pantai, dan taman wisata). Kedua, to costumer (human 

service), yaitu layanan yang di tunjukan kepada konsumen. kategori ini 

dibagi menjadi people processing, baik yang bersifat  voluntary (misalnya 

pusat ketenaga kerjaan, biro jodoh, dan fasilitas sinar x dan rotgen), 

maupun involuntary (seperti klinik diagnosis dan pengadilan anak nakal), 

serta people canghing, meliputi yang bersifat  voluntary (contohnya 

perguruan tinggi dan tempat ibadah) dan  involuntary (seperti rumah sakit 

dan penjara). 

 

2.4 Merek 

2.4.1  Pengertian Merek 

Sebuah merek yang terkenal dan terpercaya merupakan aset yang tidak 

ternilai. Keahlian yang paling unik dari pemasaran yang professional adalah 

kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan 

merek. Menurut Aaker (1991:2) menyatakan bahwa merek adalah cara 

membedakan sebuah nama atau symbol seperti logo, trademark, atau desain 

kemasan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari satu 

produsen atau satu kelompok produsen dan untuk membedakan produk atau jasa 

itu dari produsen pesaing. 
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UU Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Merek 

adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi versi American Marketing  

Association yang menekankan peranan merek sebagai identifier dan 

differentiation. Merek sangat bermanfaat bagi konsumen dan produsen. Kotler 

dalam Fandy Tjiptono (2008:104) menyusun paham bahwa ada enam makna yang 

bisa di sampaikan melalui suatu merek, yaitu : 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan.  

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka 

bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.  

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk 

dari para pesaing.  

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang berbentuk dalam benak 

konsumen.  

6. Sumber financial returns terutama menyangkut pendapatan masa depan. 

Kotler dan amstrong (2012:275) menjelaskan definisi mengenai merek 

dalam “prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1”: 
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“Merek (brand), adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau 

kombinasi semua ini, untuk menunjukan identitas pembuat atau penjual 

produk atau jasa.” 

Dari definisi oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa merek adalah 

sebuah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut atau simbol yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

 

2.4.2  Tingkatan Merek 

Menurut Kotler dan keller (2012:460), merek memiliki enam level 

pengertian, antara lain sebagai berikut : 

1. Atribut : Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

2. Manfaat : Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional. 

3. Nilai : Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai dari produsen 

4. Budaya : Merek juga mewakili budaya tertentu 

5. Kepribadian : Merek mencerminkan kepribadian tertentu. 

6. Pemakai : Merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tertentu. 

Jika suatu perusahaan menganggap merek hanyalah sebuah nama, maka 

perusahaan telah kehilangan inti dan makna dari merek yang mereka miliki. 

Tantangan dalam pemberian merek mengembangkan satu kumpulan makna yang 

mendalam untuk merek tersebut. Gagasan-gagasan mengenai merek yang paling 
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tahan lama adalah nilai, budaya, dan kepribadian yang tercermin dalam merek 

tersebut. Hal-hal tersebut menentukan inti dan makna dari sebuah merek.  

 

2.4.3 Citra 

Kotler dan Fox yang dikutip oleh Sutisna (2008:83) menerangkan definisi 

mengenai citra : “Citra sebagai jumlah dari gambaran-gambaran, kesan-kesan, dan 

keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu obyek. 

”Menurut Sutisna (2008:83) “Citra adalah total persepsi terhadap suatu 

obyek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber 

setiap waktu.” 

Seperti yang dikemukakan Bernstein dalam Sutisna (2008:85), Image adalah 

realitas. Oleh karena itu, program pengembangan dan perbaikan citra harus 

didasarkan pada realitas. Jika citra tidak sesuai dengan realitas dan kinerja kita 

yang baik itu adalah kesalahan kita dalam berkomunikasi. Sebaliknya, jika citra 

sesuai dengan realitas dan merefleksikan kinerja kita yang kurang baik, itu berarti 

kesalahan kita dalam mengelola organisasi. 

Citra adalah realitas. Oleh karena itu, jika komunikasi pasar tidak cocok 

dengan realitas, secara normal realitas akan menang. Periklanan yang tidak 

berdasarkan pada realitas hanya akan menciptakan harapan yang lebih tinggi 

daripada kenyataan yang dirasakan. Akibatnya, ketidakpuasan akan muncul dan 

akhirnya konsumen mempunyai persepsi yang buruk. 

Jika masalah citra adalah masalah yang nyata, hanya tindakan nyata yang 

dapat menolong. Masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan kinerja organisasi 
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yaitu kualitas teknis atau fungsional yang sebenarnya menyebabkan masalah citra. 

Penting disadari bahwa citra itu ada dalam realitas. Citra bukan apa yang 

dikomunikasikan, jika citra yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan realitas, 

komunikasi organisasi yang dirasakan tidak dipercaya dan akan merusak citra, 

bahkan mungkin lebih parah lagi. Jika terdapat masalah citra manajemen harus 

menganalisis sifat-sifat masalah secara keseluruhan sebelum melakukan tindakan. 

 

2.4.4 Citra Merek 

Sutisna (2008:83), menjelaskan definisi dari citra merek : “Citra merek 

mempresentasikan keeluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. 

Davey dan Jack (2006:40) juga mengemukakan definisi mengenai citra merek : 

 “ Citra merek adalah cara pelanggan melihat jangkauan produk keseluruhan, 

atau bahkan produk tunggal yang berkaitan dengan mereka sendiri. Citra 

biasanya yang paling kuat pada barang bergengsi dan bernilai tinggi. Ketika 

usaha ekstra dengan pembedaan produk menghasilkan profit ekstra.” 

Citra adalah gambaran atau konsep tentang sesuatu. Dengan demikian citra 

itu ada, tetapi tidak nyata atau tidak bisa digambarkan secara fisik, karena citra 

hanya ada dalam pikiran. Citra merek mempresentasikan keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengolahan masa lalu terhadap 

merek itu. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek 

memungkinkan untuk melakukan suatu pembelian, oleh karena itu penggunaan 
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utama dari iklan diantaranya adalah membangun citra yang positif terhadap 

merek. 

Dari konsep-konsep diatas dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan 

pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, kepercayaan 

konsumen terhadap suatu merek tertentu, dan bagaimana konsumen memandang 

suatu merek. Brand image yang positif akan membuat konsumen menyukai suatu 

produk atau jasa dengan merek yang bersangkutan di kemudian hari, sedangkan 

bagi produsen brand image yang baik akan menghambat kegiatan pemasaran 

pesaing. 

 

2.4.5  Dimensi Citra Merek 

Agar perusahaan memiliki citra merek yang baik, maka perusahaan harus 

memahami, mengeksplorasi, dan memanfaatkan unsur-unsur yang membentuk 

citra merek perusahaan. Menurut Davey dan Jack (2006:40) terdapat beberapa 

tingkatan merek: 

1. Recognition; Tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. jika 

sebuah merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus 

di jual dengan mengandalkan harga yang murah.  

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 



29 
 

konsumen akan lebih mudah dijual dan produk yang memiliki persepsi 

kualitas yang tinggi akan memiliki reputasi yang baik. 

4. Loyalty; Mengenai seberapa besar kesetiaan konsumen yang 

menggunakan merek bersangkutan. 

 

2.5 Kualitas Lulusan 

2.5.1  Lulusan 

Mutu lulusan/alumni merupakan muara dari proses penyelenggaraan 

pendidikan yang dapat menentukan keberlangsungan suatu institusi pendidikan 

dalam jangka panjang. Mutu lulusan/alumni yang baik akan meningkatkan 

permintaan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam merekrut tenaga 

kerja dari institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan proses 

penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan produktif dan perbaikan kompetensi 

secara terus menerus.  

Kriteria kelulusan dari suatu sekolah atau perguruan tinggi dirumuskan 

dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan yang yang terdapat dalam rancangan 

kurikulum. Secara khusus, Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “Standar 

Kompetensi Lulusan” adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan,dan ketrampilan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan 

Mendiknas N0. 045/U/2002, elemen-elemen kompetensi meliputi (a) landasan 

kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan ketrampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) 

sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan 
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ketrampilan yang dikuasai, (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat 

sesuai dengan pilihan ke ahlian dalam berkarya.  

Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi lulusan itu sungguh relevan 

dengan kebituhan masyarakat, lulusan/alumni seharusnya memberi kontribusi 

bagi institusi almamater dan memberi umpan balik untuk perbaikan proses 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu 

diperlukan komunikasi dan studi penelusuran (tracer study) terhadap para 

lulusan/alumni.  

 

 

2.5.2 Pengertian kualitas lulusan 

Berbicara mengenai mutu atau kualitas lulusan, bisa dilakukan melalui 

pendekatan mutu produk. Prawirosentono (2004:6) berpendapat bahwa mutu 

produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang 

dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai 

uang yang dikeluarkan. Mutu barang atau jasa dapat dilihat dari dua sisi yakni dari 

sisi sebagai konsumen serta sisi sebagai produsen dan mutu produk/jasa dari sisi 

konsumen disebut sebagai basis mutu produk (quality is customer oriented). 

Sedangkan untuk mencapai mutu suatu produk, perusahaan harus membuat 

perencanaan, melaksanakan dan mengawasinya secara total. 

Dari definisi mutu diatas dapat dinyatakan bahwa mutu lulusan dapat dilihat 

dari sisi konsumen yakni lembaga pemakai output pendidikan seperti perguruan 

tinggi, lembaga-lembaga pemakai tenaga kerja hasil pendidikan seperti 
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pemerintahan ataupun swasta. Artinya bahwa mutu lulusan disini diukur oleh 

lembaga-lembaga yang disebut sebagai konsumen melalui serangkaian tes uji 

kemampuan dan produk pendidikan tersebut mampu memuaskan lembaga-

lembaga tersebut baik kompetensi, keahlian maupun sikap moral dalam hal 

pencapaian tujuan.Sedangkan mutu lulusan dari sisi produsen berkaitan dengan 

rancangan (design) pelaksanaan/proses bagaimana memproduksi (to produce) 

peserta didik agar bermutu dan memberi manfaat/kepuasan kepada konsumen.  

Sementara itu pendapat lain mengenai mutu pendidikan yamg terkait dengan 

mutu output (lulusan) adalah menurut Sagala  (2007:170) menekankan bahwa 

lembaga pendidikan/sekolah  dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah 

khususnya prestasi peserta didik menunjukan pencapaian yang tinggi dalam (1) 

prestasi akademik yaitu nilai rapor dan nilai kelulusan yang memenuhi standar 

yang ditentukan, (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketakwaan, kesopanan, dan 

mampu mengapresiasikan nilai-nilai budaya, (3) memiliki tanggung jawab yang 

tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai 

dengan dasar ilmu yang diterimanya disekolah. 

Sedangkan Sukmadinata dkk (2006:8) mengemukakan bahwa  mutu lulusan 

yang baik adalah lulusan yang dapat melanjutkan studinya pada jenjang yang 

lebih tinggi, dapat diterima bekerja, diterima bekerja dan berprestasi, dapat 

mengikuti perkembangan masyarakat da produktif. Lulusan yang tidak produktif 

akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan menghambat 

kesejahteraan masyarakat serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari 

masyarakat. 
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Khusus lulusan yang tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yakni 

yang memutuskan  untuk bekerja, Sumarsono (2003:14) menjelaskan bahwa 

keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana 

menghabiskan waktu dengan cara mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan 

atau yang utama yakni menggunakan waktunya untuk bekerja seperti mengadakan 

prodeksi rumah tangga atau bekerja untuk diupah. 

Dalam penelitian Tom (1994) dengan judul Alumni Willingness to Give and 

Contribution Behaviour, diungkapkan bahwa alumni memberi kontribusi yang 

cukup besar dari sisi donasi maupun sikap mereka di lapangan, baik di masyarakat 

maupun lingkungan kerja. Menurut Cateora dan Graham (2007) kualitas (quality) 

dibedakan ke dalam dua dimensi: kualitas dari perspektif pasar dan kualitas 

kinerja. Menurut Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 2005), kualitas 

didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

sumber daya alam manusia, proses, danlingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Kualitas dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan ciri serta sifat 

barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan yang 

dinyatakan maupun yang tersirat (Kotler, 2007). Lovelock (dalam Laksana, 2008) 

mendefinisikan kualitas sebagai tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian 

keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Jadi kualitas lulusan dalam hal ini adalah kualitas kinerja lulusan sebagai 

tingkatan mutu yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.  
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2.5.3 Dimensi kualitas lulusan 

Variabel kualitas lulusan menurut borang akreditasi (BAN PT, 2010) ada 7 

yaitu: 

1. Integritas (etika dan moral) 

2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu(Profesionalisme) 

3. Bahasa Inggris 

4. Penguasaan Teknologi Informasi, 

5. Komunikasi 

6. Kerjasama tim  

7. Pengembangan diri 

 

2.6 Niat beli 

Niat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek 

atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang di ukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael, 2001). 

Mehta (1994: 66) mendefinisikan niat beli sebagai kecenderungan konsumen 

untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian. 

Pengertian niat beli menurut Howard (1994) (Durianti dan Liana, 2004) 

adalah : niat beli merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu. Dapat di katakan bahwa niat beli merupakan 
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pernyataan mental dari konsumen yang mereflesikan rencana pembelian sejumlah 

produk atau jasa dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para 

pemasar untuk mengetahui niat beli konsumen terhadap suatu produk atau jasa, 

baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel niat untuk 

memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang. 

Sedangkan definisi niat beli menurut Kinnear dan  Taylor (1995) 

(Thamrin, 2003 : 142) adalah merupakan bagian dari komponen perilaku 

konsumen dalam sikap memkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Rossiter dan Percy 

(1998:126) mengemukakan bahwa niat beli merupakan instruksi diri konsumen 

untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, 

mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa), 

merekomendasikan (influencer), memilih dan akhirnya mengambil keputusan 

untuk melakukan pembelian. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Albari (2002) menyatakan 

bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang 

memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi 

yang tinggi terhadap objek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku 

mengetahui produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia akan 

mencoba untuk menghindari objek yang bersangkutan. Implikasi dalam 

pemasaran adalah untuk kemungkina orang tersebut berniat untuk membeli 

produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak. 
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Niat beli timbul setelah menerima stimulasi dari sesuatu yang dia lihat. 

Menurut kamus pemasaran, Ismail Solihin ( 2004 : 92 ), niat (Interest) 

didefinisikan sebagai berikut : 

 “ Interest adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu” 

Menurut Rogers yang dikutip oleh Kotler (2002: 405), konsumen melalui 

lima tahap dalam mengadopsi produk baru : 

1. Kesadaran (awarness) : konsumen menyadari adanya inovasi tersebut 

tetapi masih kekurangan informasi mengenai hal tersebut. 

2. Minat (interest) : konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai 

inovasi tersebut. 

3. Evaluasi (evaluation) : konsumen mempertimbangkan untuk mencoba 

inovasi tersebut. 

4. Percobaan (trial) : konsumen mencoba inovasi tersebut untuk 

memperbaiki pikirannya atas nilai inovasi tersebut. 

5. Penerimaan (adaption) : konsumen memutuskan untuk menggunakan 

inovasi tersebut sepenuhnya dan secara teratur. 

 

2.7 Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan 

Pengertian Pendidikan Kejuruan Pendidikan Kejuruan menurut Rupert 

Evans (1978) mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari 

sistim pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu berkerja 

pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang 

bidang perkerjaan lainnya. Sedangkan menurut Undang – Undang No.2 tentang 
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Sistim Pendidikan Nasional : Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan perserta didik untuk dapat berkerja dalam bidang tertentu. Atau 

yang lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Menengah, yaitu : Pendidikan Menengah yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan Pendidikan Kejuruan adalah Pendidikan 

yang mempersiapkan perserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja. Tujuan 

Pendidikan Kejuruan Rupert Evans (1978) merumuskan pendidikan kejuruan 

bertujuan untuk : 

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja 

b. Meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu 

c. Mendorong motivasi untuk belajar terus. 

Dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 merumuskan bahwa 

Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sekolah menengah 

kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana 

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS, merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu. Dapat disimpulkan bahwa Tujuan Pendidikan Kejuruan adalah 

mempersiapkan perserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan 

eksistensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan 

negara. 
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Model Pendidikan Kejuruan Definisi Sekolah Kejuruan Berdasarkan 

beberapa pendapat, terdapat beberapa Model Sistim Pendidikan Kejuruan : 

1. Model Pasar ( Market Model ) merupakan sistim pendidikan yang 

merupakan tanggung jawab industri dan di jalankan sepenuhnya oleh 

industri. Pada model pasar pemerintah tidak terlibat dalam proses 

kualifikasi kejuruan. Model ini sering juga disebut Model Liberal dan 

langsung di arahkan pada produksi dan pasaran kerja. 

2. Model Sekolah ( School Model ) adalah pendidikan dimana pemerintah 

berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan 

pendidikan kejuruan. Model ini sering juga disebut Model Birokratik. 

3. Model Sistim Ganda ( Dual System ) Merupakan perpaduan antara model 

pasar dan model sekolah dalam hal ini pemerintah berperan sebagai 

pengawas model pasar, model ini disebut juga dual system. 

4. Model Pendidikan Koperatif ( Cooperative Education ) Pendidikan 

kejuruan yang diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan. 

Terbagi dalam dua macam : 

a) School and Enterprise, pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung 

jawab bersama antara sekolah dan industri. 

b) Training Center and Enterprise.Pusat Pelatihan dan Enterprise. 

5. Informal Vocational Education. Sistim pendidikan yang lahir dengan 

sendirinya, atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi 

ketrampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal. 

 



38 
 

2.8 Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Lulusan Terhadap niat memilih 

Niat beli atau memilih pada suatu produk atau jasa tidak akan terlepas dari 

peranan citra merek dan kualias produk. Konsumen selalu melihat apakah citra 

merek dan kualitas produk yang ada pada suatu produk atau jasa itu sesuai dengan 

keinginannya, karena citra merek dan kualitas suatu produk atau jasa sangatlah 

penting bagi konsumen untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemuasan 

kebutuhannya. Kepercayaan konsumen akan citra merek dan kualitas suatu 

produk atau jasa sangatlah penting bagi perusahaan untuk dapat memiliki 

konsumen yang loyal dengan produk atau jasa yang di berikan oleh perusahaan. 

Penjelasan mengenai pengaruh citra merek dan kualitas lulusan terhadap niat 

pembelian ini kita harus benar-benar memahami tentang citra merek, kualitas 

lulusan, dan niat pembelian sehingga kita dapat mengetahui hubungan-hubungan 

yang ada dari variabel-variabel tersebut.  

 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.9.1 Kerangka Pemikiran 

Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting bagi sebagian besar 

masyarakat. Sebagian dari masyarakat memiliki harapan untuk dapat melanjutkan 

dan menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang paling tinggi. Selepas lulus 

SMP, siswa akan dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan pendidikan di 

tingkat SMA/SMK, pemilihan sekolah pada tingkat ini sangat berpengaruh untuk 

dapat mengetahui minat dan bakat siswa itu sendiri. SMK sendiri bisa menjadi 

salah satu pilihan yang baik bagi siswa untuk mengetahui kemampuan yang 
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dimilikinya. Memilih melanjutkan pendidikan di SMK, maka akan dihadapkan 

pada banyak pilihan jurusan yang bisa di pilih oleh siswa sesuai dengan minat dan 

bakatnya. 

Begitu banyaknya SMK yang ada di Indonesia terutama di kota Bandung, 

baik itu SMK Negeri maupun SMK Swasta. Para siswa yang memiliki keahlian 

dalam bidang tertentu dapat memanfaatkan keberadaan SMK sebagai wadah 

untuk dapat menyalurkan minat dan bakatnya yang mungkin dapat menjadi suatu 

pondasi yang kuat bagi siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

Perguruan Tinggi. Disinilah upaya SMK melakukan strategi pemasaran. Strategi 

pemasaran dapat didefinisikan sebagai kelompok-kelompok dan kebutuhan yang 

mau dipuaskan oleh tawaran pemasaran. Strategi pemasaran harus spesifik tentang 

strategi penentuan merek dan strategi kualitas yang akan ditawarkan. Strategi 

pemasaran pertama-tama akan berusaha untuk menciptakan kesadaran pelanggan 

tentang produk dan jasa yang ditawarkan kemudian mengembangkan basis 

pelanggan. 

Strategi pemasaran dapat didefinisikan sebagai kelompok-kelompok dan 

kebutuhan yang mau dipuaskan oleh tawaran pemasaran. Strategi pemasaran 

harus spesifik tentang strategi penentuan merek dan strategi kualitas yang akan 

ditawarkan. Strategi pemasaran pertama-tama akan berusaha untuk menciptakan 

kesadaran pelanggan tentang produk dan jasa yang ditawarkan kemudian 

mengembangan basis pelanggan. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:62) mengklasifikasikan alat-alat ini 

menjadi empat kelompok besar, yang disebut dengan 4P tentang pemasaran : 
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produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Adapun 

diperluas  lagi menjadi 7P jika ingin di pergunakan dalam perusahaan jasa. 

Adapun 7P tersebut adalah produk (product), harga (price), tempat (place), 

promosi (promotion), orang (people), fasilitas atau sarana fisik ( physical 

evidence), dan proses (process). 

Citra merek merupakan salah satu strategi pemasaran yang penting di 

dalam perusahaan atau yayasan. Merek saat ini sudah menjadi identitas tersendiri 

bagi produk atau jasa yang akan dipilih konsumen ataupun calon konsumen 

sehingga jika konsumen melihat merek, maka akan ada penilaian yang berbeda-

beda tergantung pengalaman serta kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa 

tersebut sehingga hal ini dapat mempengaruhi minat pembelian konsumen. 

Citra merek diharapkan dapat menghasilkansuatu kualitas yang penting 

menurut persepsi konsumen. Hal inilah yang disebut dengan perceived quality. 

Ketika suatu citra merek mampu untuk membangun karakter produk dan 

memberikan value proposition, kemudian menyampaikan karakter produk 

tersebut kepada konsumennya secara unik berarti merek tersebut telah meberikan 

suatu kekuatan emosional yang melebihi dari kekuatan rasional yang dimiliki oleh 

produk tersebut. 

Sutisna (2009:83), menjelaskan definisi mengenai citra merek bahwa citra 

merek mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. 
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Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan 

suatu pemahaman yang di berikan oleh konsumen mengenai suatu produk atau 

jasa  dan persepsi konsumen terhadap merek tersebut. 

Menurut Davey dan Jack (2006:40) terdapat beberapa tingkatan merek, 

antara lain : 

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

merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus di jual 

dengan mengandalkan harga yang murah. 

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 yang memiliki persepsi kualitas yang 

tinggi akan memiliki reputasi yang baik. 

4. Loyalty; mengenai sebarapa besar kesetian konsumen yang mengunakan 

merek tersebut. 

Selain citra merek, kualitas lulusan pun sangat mempengaruhi minat 

pemilihan pemilihan konsumen. konsumen akan selalu memilih suatu produk atau 

jasa yang sesuai dengan kriteria yang di harapkan oleh mereka. Konsumen  selalu 

mencari produk atau jasa yang kira-kira dapat diandalkan, dipercaya dan memiliki 

kualitas yang baik bagi mereka. Persepsi konsumen terhadap suatu kualitas 

produk atau jasa akan membentuk preferensi dan sikap yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi minat konsumen untuk memilih suatu produk atau jasa tersebut. 
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Tjiptono dan Diana (2008:4) yang dikutip dari Goetsch dan Davis, 

membuat definisi mengenai kualitas, bahwa kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 

Jadi, apabila suatu produk atau jasa memiliki kualitas yang baik atau lebih 

dari baik, konsumen akan lebih tertarik untuk mimilih produk atau jasa tersebut 

dibandingkan dengan memilih produk atau jasa yang memiliki kualitas yang 

biasa. 

Menurut borang pada akreditasi (BAN PT, 2010) menyatakan ada tujuh 

dimensi dari kualitas lulusan, yaitu : 

1) Integritas (etika dan moral) 

2) Keahlian berdasarkan bidang ilmu(Profesionalisme) 

3) Bahasa Inggris 

4) Penguasaan Teknologi Informasi, 

5) Komunikasi 

6) Kerjasama tim  

7) Pengembangan diri 

Niat pembelian seseorang merupakan sesuatu yang sulit ditebak, karena 

setiap orang memiliki preferensi dan sikap terhadap obyek yang berbeda-beda. 

Selain itu, konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang di 

inginkan dan dibutuhkan konsumen pun menjadi berbeda-beda. Masih terdapat 

banyak faktor yang berpengaruh terhadap minat pembelian seseorang, sehingga 



43 
 

perusahaan di tuntut untuk melakukan berbagai cara untuk membuat konsumen 

tertarik terhadap produk atau jasa yang di hasilkan. 

Pengertian niat beli menurut Howard (1994) (Durianti dan Liana, 2004) 

adalah : niat beli merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu. Dapat di katakan bahwa niat beli merupakan 

pernyataan mental dari konsumen yang mereflesikan rencana pembelian sejumlah 

produk atau jasa dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para 

pemasar untuk mengetahui niat beli konsumen terhadap suatu produk atau jasa, 

baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel niat untuk 

memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang. 

Niat beli timbul setelah menerima stimulasi dari sesuatu yang dia lihat. 

Menurut kamus pemasaran, Ismail Solihin ( 2004 : 92 ), niat (Interest) 

didefinisikan sebagai berikut : 

 “ Interest adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu” 

Menurut Rogers yang dikutip oleh Kotler (2002: 405), konsumen melalui 

lima tahap dalam mengadopsi produk baru : 

1. Kesadaran (awarness) : konsumen menyadari adanya inovasi tersebut 

tetapi masih kekurangan informasi mengenai hal tersebut. 

2. Minat (interest) : konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai 

inovasi tersebut. 

3. Evaluasi (evaluation) : konsumen mempertimbangkan untuk mencoba 

inovasi tersebut. 
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4. Percobaan (trial) : konsumen mencoba inovasi tersebut untuk 

memperbaiki pikirannya atas nilai inovasi tersebut. 

5. Penerimaan (adaption) : konsumen memutuskan untuk menggunakan 

inovasi tersebut sepenuhnya dan secara teratur. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Variabel Hasil penelitian 

1 Moch.Rachmat 

I.G 

(2013) 

PENGARUH CITRA 

MEREK 

SEPEDA 

MOTOR 

HONDA 

TERHADAP 

NIAT BELI 

KONSUMEN 

X1 

( CITRA 

MEREK

) 

 

Y 

( NIAT BELI ) 

Hasil analisis diketahui bahwa 

citra merek sepeda motor 

Honda memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap niat 

beli konsumen. Besarnya 

pengaruh yang ditimbulkan 

adalah sebesar 60.6 % 

sedangkan sisanya 39.4% 

di pengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti oleh 

penulis. 

2 Ashima Ghina 

Mubarik

ah 

(2014) 

PENGARUH 

KUALITAS 

PRODUK DAN 

PERSONAL 

SELLING 

TERHADAP 

NIAT BELI 

ULANG 

PRODUK KAOS 

KAKI PD RIZKY 

SOCK 

BANDUNG 

X1 

( KUALITAS 

PRODU

K ) 

 

X2 

( PERSONAL 

SELLIN

G ) 

 

Y 

( NIAT BELI ) 

hasil perhitungan koefisien 

determinasi parsial, 

pengaruh kualitas produk 

terhadap niat beli ulang 

sebesar 38.81% dan 

pengaruh personal selling 

terhadap niat beli ulang 

sebesar 35.28%. sedangkan 

perhitungan koefisien 

determinasi simultan 

dilakukan untuk 

mengetahui besarnya 

pengaruh atau kontribusi 

variabel kualitas produk 

dan personal selling  

terhadap niat beli ulang, 

niat beli ulang pada kaos 

kaki merek Fortuna 

dipengaruhi oleh kualitas 

produk dan personal 

selling sebesar 45%. 

3 Andika Cipta 

Pratama 

(2014) 

PENGARUH CITRA 

MEREK DAN 

KUALITAS 

JASA 

TERHADAP 

NIAT BELI 

KONSUMEN 

4848 TRAVEL 

X1 

( CITRA 

MEREK 

) 

 

X2 

( KUALITAS 

JASA ) 

 

Y 

( NIAT BELI ) 

Hasil dari penelitian diketahui 

bahwa variabel citra merek 

dan kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap niat beli 

konsumen 4848 travel, 

dengan variabel citra 

merek yang memiliki 

pengaruh yang lebih besar 

terhadap niat beli 
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konsumen.sementara itu, 

besarnya pengaruh secara 

proporsional yang 

disebabkan oleh variabel 

lain di luar kedua variabel 

tersebut bisa di katakan 

besar.  

4 Alyosha Anka 

(2015) 

PENGARUH CITRA 

MEREK DAN 

KUALITAS 

JASA 

TERHADAP 

NIAT BELI 

ULANG 

KONSUMEN 

PADA 

TOSERBA 

SELAMAT 

CIANJUR 

CABANG 

JALAN 

SILIWANGI 

X1 

( CITRA 

MEREK 

) 

 

X2 

( KUALITAS 

JASA ) 

 

Y 

( NIAT BELI ) 

Pengaruh citra merek dan 

kualitas jasa terhadap niat 

beli ulang konsumen yaitu 

memiliki nilai signifikansi 

0,000 lebih kecil dari 0,05 

sehingga citra merek 

secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap niat beli 

ulang konsumen. 

Sedangkan pengaruh citra merek 

dan kualitas jasa terhadap 

niat beli ulang konsumen 

yaitu memiliki nila F 

sebesar 58,866 lebih besar 

dari F tabel yaitu 3,03 

sehingga citra merek dan 

kualitas jasa berpengaruh 

secara simultan terhadap 

niat beli ulang konsumen. 

 

2.9.2 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

 Variabel Citra merek berpengaruh positif terhadap niat siswa memilih 

SMK Negeri 10 Bandung. 

 Variabel Kualitas lulusan berpengaruh positif terhadap niat siswa memilih 

SMK Negeri 10 Bandung. 

 Variabel Citra Merek dan Kualitas lulusan berpengaruh positif terhadap 

niat siswa memilih SMK Negeri 10 Bandung. 


