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II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemasaran

Pengertian pemasaran pada mulanya difokuskan pada barang, lalu lembaga yang

melakukan proses pemasaran dan terakhir pada funsi-fungsi yang dilakukan

dalam transaksi-transaksi pemasaran. Dibawah ini, beberapa pendapat mengenai

pengertian pemasaran, sebagai berikut:

Menurut Kotler dan Keller (2009)

“Pemasaran adalah 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”.

Menurut Sunarto (2004)

“Pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat
individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan
inginkan, lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai
dengan orang lain”.

Menurut American  Marketing  Association (AMA)  dalam  Kotler dan
Keller  (2009)

“Pemasaran  adalah  suatu  fungsi  organisasi  dan serangkaian  proses
untuk menciptakan, mengomunikasikan,  dan memberikan  nilai  kepada
pelanggan  dan  untuk  mengelola  hubungan pelanggan  dengan  cara
yang  menguntungkan  organisasi  dan pemangku kepentingan”.
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Definisi di atas menerangkan bahwa pemasaran merupakan kegiatan perusahaan

yang mengalihkan dan mengendalikan arus barang dan jasa dari produsen

kekonsumen yang dapat memuaskan keinginan dan jasa konsumen saat ini dan

konsumen potensial. Melakukan pertukaran produk dan jasa dibutuhkan sebuah

manajemen pemasaran baik yang meliputi analisis, perencanaan, implementasi,

dan pengendalian terhadap barang dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan.

Suatu usaha akan dapat berhasil bila didukung dengan kegiatan pemasaran yang

baik, namun suatu kegiatan pemasaran itu sendiri tidak akan dapat berjalan

dengan baik apabila tidak didukung dengan adanya suatu manajemen yang baik

pula, maka dari itu dibutuhkan manajemen pemasaran.

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2009)

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

Menurut Kotler dan Armstrong (2002)

“Pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan
mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli
sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi”.

Kedua pengertian tersebut merumuskan suatu tindakan yang dapat dilaksanakan

oleh manajemen pemasaran perusahaan supaya dapat melakukan aktivitas

pemasaran yang baik dan tepat sasaran, serta menekankan bahwa semua aktivitas

pemasaran adalah untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang

menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.
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Sedangkan tujuan dari manajemen pemasaran adalah untuk mempengaruhi

tingkat, jangkauan waktu dan komposisi permintaan sehingga dapat membantu

perusahaan dalam mencapai sasarannya.

2.3 Bauran Pemasaran

Pemasaran pada saat ini mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan di

mana telah terjadi perubahan dalam suatu lingkungan bisnis yang menyebabkan

perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi. Strategi ini digunakan agar

keadaan suatu perusahaan akan menjadi lebih baik dalam memenuhi kepuasan

pelanggan. Pemasaran membutuhkan suatu program atau rencana pemasaran

dalam melaksanakan kegiatannya guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh

perusahaan.

Program pemasaran tersebut terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat

pemasaran disebut bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan marketing mix.

Bauran pemasaran juga merupakan kebijakan yang digunakan pada perusahaan

untuk mampu memasarkan produknya dan mencapai keuntungan. Hal ini seperti

yang disampaikan oleh Kotler (2010) adalah : “Marketing mix is the set of

marketing tools that the firm uses to pursue it’s marketing objectives in the target

market”. Bauran pemasaran merupakan sekumpulan alat pemasaran (marketing

mix) tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya

dalam pasar sasaran.

Sedangkan menurut Carthy dalam Kotler (2007) mengklarifikasi alat pemasaran

itu menjadi 4 kelompok yang disebut dengan 4P dalam pemasaran yaitu: produk

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion).
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran

merupakan unsur dalam pemasaran yang saling berhubungan dan digunakan oleh

perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif baik dalam

memuaskan kebutuhan maupun keinginan konsumen. Bauran pemasaran tersebut

menggambarkan pandangan penjual tentang alat pemasaran yang digunakan untuk

memberi pengaruh kepada pembeli. Menurut sudut pandang pembeli, masing-

masing alat pemasaran harus dirancang untuk memberikan suatu manfaat bagi

pelanggan dan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.

2.4 Pengertian Produk

Menurut Kotler dan Keller (2009)

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk
memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa,
pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk merupakan

segala sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk dimiliki, dipakai atau

dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Produk yang dikeluarkan produsen tentu memiliki tolak ukur keberhasilan masing

masing. Keberhasilan  suatu produk dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan

konsumennya bergantung pada atribut- atribut produk tersebut dan juga manfaat

yang didapat konsumen dari produk tersebut.

2.4.1Tingkatan Produk

Kotler dan Keller (2009) membagi produk menjadi lima tingkatan, yakni :

1. Manfaat inti (core benefit)
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Yaitu manfaat dasar dari suatu produk atau jasa yang dibeli konsumen.

2. Produk dasar (basic product)

Pada tingkatan ini manfaat inti dari produk atau jasa diwujudkan dalam

bentuk produk atau jasa yang sangat sederhana.

3. Produk yang diharapkan (expected product)

Yaitu keseluruhan atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan

disetujui ketika mereka membeli suatu produk.

4. Produk tambahan (augmented product)

Yaitu produk yang melebihi harapan pelanggan. Di negara-negara maju

positioning merek dan persaingan terjadi pada tingkat ini, tetapi di pasar

negara berkembang atau pasar yang berkembang sebagian besar

persaingan terjadi di tingkat produk yang diharapkan (expected product).

5. Produk yang potensial

Yaitu produk yang mencakup semua peningkatan dan transformasi yang

akhirnya akan dialami produk tersebut dimasa depan. Pada tingkatan ini

pemberian sesuatu melampaui harapan dan keinginan wajar.

2.4.2 Klasifikasi Produk

Kotler dan Keller (2009) mengklasifikasikan suatu  produk yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketahanan (durability) dan keberwujudan (tangibility).

Produk dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok menurut ketahanan dan

keberwujudannya, yaitu :

a. Barang – barang yang tidak tahan lama (nondurable goods)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya
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dikonsumsi satu atau beberapa kali penggunaan.

b. Barang tahan lama (durable goods)

Barang tahan lama adalah barang- barang  berwujud yang digunakan untuk

waktu lama.

c. Jasa (service)

Adalah produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan dan dapat musnah.

2. Berdasarkan type of buyers :

a. Consumer goods

Merupakan barang barang yang dibeli konsumen akhir untuk dikonsumsi

pribadi. Barang-barang ini dapat diklasifikasikan berdasarkan consumer

shopping habits. Sehingga dapat dikelompokan menjadi empat golongan,

antara lain :

 Convenience goods

Adalah barang yang biasanya dibeli dengan frekuensi pembelian tinggi,

segera dan hanya memerlukan sedikit usaha dalam proses pembeliannya.

Convenience goods dibagi menjadi :

1) Staples good : barang yang dibeli konsumen secara teratur.

2) Impulse goods : barang yang dibeli tanpa rencana.

3) Emergency goods : barang yang dibeli ketika timbul kebutuhan yang

mendesak.

 Shopping goods

Merupakan barang yang dalam proses pemilikan dan pembeliannya

konsumen melakukan perbandingan berdasarkan bentuk, merek,
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kesesuaian, kualitas harga, dan modelnya. Shopping goods dapat dibagi

menjadi :

1) Homogeneous shopping goods yaitu barang dengan kualitas serupa

tetapi harganya berbeda.

2) Heterogeneous shopping goods yaitu barang dengan aneka macam

keistimewaan, sehingga bagi konsumen sering lebih penting ciri-

cirinya dari pada harganya.

 Speciality goods

Barang-barang yang memiliki ciri khas atau mempunyai nilai khusus,

sehingga sekelompok konsumen berusaha lebih keras dalam proses

pembeliannya. Contoh : mobil mewah dan barang antik.

 Unsought goods

Barang yang diketahui atau tidak diketahui konsumen tetapi tidak terpikir

untuk membeli barang-barang seperti ini, contoh : tanah makam

b. Industrial goods

Yaitu barang yang dibeli perorangan maupun organisasi untuk diproses lebih

lanjut yang bertujuan untuk melakukan bisnis. Barang-barang ini dapat

diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :

 Material and parts

Barang yang semuanya menjadi bagian dari produk jadi perusahaan,

contoh : Terigu, kapas, bijih besi.

 Capital items

Barang yang sebagian menjadi produk jadi, contoh : Komputer.

 Supplies and services
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Barang-barang yang sama sekali tidak menjadi bagian dari produk jadi,

contoh : Minyak pelumas, batubara, dll

2.5 Harga

Harga merupakan salah satu faktor yang harus dikendalikan secara serasi dan

selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Menurut Kotler dan Amstrong (2001)

“Harga adalah jumlah dari nilai yang diukur konsumen atas manfaat
manfaat karena memiliki atau menggunakan produk/jasa”.

Bagi perusahaan harga suatu produk memberikan pengaruh yang tidak sedikit

karena :

1. Harga merupakan penentu bagi permintaan pasar.

2. Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan suatu usaha.

3. Harga akan memberikan hal yang maksimal dengan menciptakan sejulah

pendapatan dan keuntungan bersih.

Penetapan harga bagi produk atau jasa tidak semata mata melihat sejauh mana

harga pokok produk tersebut, tetapi menggunakan langkah-langkah penetapan

harga. Menurut Simamora (2001), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam

penetapan harga adalah :

1. Analisis keadaan pasar yakni memahami hubungan permintaan dan harga ,

karena perubahan harga dapat memberikan pengaruh besar terhadap

permintaan.

2. Identifikasi faktor faktor pembatas yakni faktor yang membatasi

perusahaan dalam penetapan harga.
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3. Menetapkan sasaran yang menjadi sasaran umum adalah memperoleh

keuntungan untuk harga harus lebih tinggi dari biaya rata-rata operasional.

4. Analisis potensi keuntungan suatu usaha yakni sajauh mana perusahaan

perlu  mengetahui beberapa keuntungan yang ingin mereka peroleh.

5. Penentuan harga awal harus disepakati bahwa harga awal  bagi produk

baru  yang pertama kali diluncurkan berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Penetapan harga disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang selalu

berubah oleh karena itu harga harus disesuaikan.

Purba (2012) mengungkapkan konsumen akan melakukan pembelian pada produk

tersebut jika:

1. Produk tersebut mempunyai Value For Money, yakni konsumen merasa

jika membeli produk tersebut akan mendapat nilai yang lebih.

2. Produk tersebut menawarkan harga yang relatif lebih murah dari pada

produk merek lain yang sejenis.

3. Produk tersebut memiliki harga yang wajar sesuai dengan apa yang akan

diperoleh oleh konsumen.

2.6 Atribut Produk

Kotler (2008) menyatakan bahwa  atribut produk adalah suatu komponen yang

merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli.

Tjiptono (2007) atribut produk meliputi:



25

1.  Merek, merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, warna,

gerak atau kombinasi atribut produk lain yang diharapkan dapat memberikan

identitas dan differensiasi terhadap produk lainnya.

2. Kemasan, merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan

pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu

produk.

3. Pemberian label (labeling) merupakan bagian dari suatu produk yang

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualan, sebuah label bisa

merupakan bagian dari kemasan atau bisa merupakan etiket (tanda pengenal)

yang dicantumkan dalam produk.

4.  Layanan Pelengkap (suplementari service) dapat diklasifikasikan:   informasi,

konsultasi, ordering, hospiteli, caretaking, billing, pembayaran.

5.  Jaminan (garansi) yaitu janji yang merupakan kewajiban produsen atas produk

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

ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang dijanjikan.

Adanya atribut yang melekat pada suatu produk yang digunakan konsumen untuk

menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik produk dengan kebutuhan dan

keinginan. Bagi perusahaan dengan mengetahui atribut-atribut apa saja yang bisa

mempengaruhi keputusan pembelian maka dapat ditentukan strategi untuk

mengembangkan dan menyempurnakan produk agar lebih memuaskan konsumen.

Menurut Kotler dan Amstong (2008) mengelompokan atribut produk kepada tiga

unsur penting, yaitu kualitas produk (product quality), fitur produk (product

features), dan desain produk (product design)
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1. Kualitas produk (Produk quality)

Kualitas produk menurut Kotler dan Amstrong (2008) “The Ability of a product

to perform its funtions” yang berarti kemampuan suatu produk dalam

memberikan kinerja sesuai dengan fungsinya. Kualitas yang sangat baik akan

membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan penunjang kepuasan

konsumen.

2.  Fitur Produk (Product features)

Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk satu

dengan produk-produk pesaing seperti yang dikemukakan oleh Kotler dan

Amstrong (2008) bahwa feature are competitive tool for diferentiating the

company’s product from competitor’s product, yang artinya fitur adalah alat

untuk bersaing yang membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan

lainnya. Fitur produk identik dengan sifat dan sesuatu yang unik, khas dan

istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Biasanya karakteristik yang

melekat dalam suatu produk merupakan hasil pengembangan dan

penyempurnaan secara terus menerus.

3. Desain produk (product design)

Desain memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya (style), desain selain

mempertimbangkan faktor penampilan, juga untuk bertujuan memperbaiki

kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan

bersaing. Menurut Kotler (2008) mengartikan desain atau rancangan adalah

totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan fungsi produk dari segi

kebutuhan pelanggan.
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Penelitian skripsi ini hanya akan fokus melihat atribut produk dari segi kulalitas,

kemasan dan merek.

2.6.1 Kualitas Produk

Persepsi kualitas (perceived quality) menurut Aaker (1997) adalah persepsi

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa

layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Sependapat dengan

pengertian diatas Durianto,dkk (2001) menambahkan karena perceived quality

merupakan persepsi dari pelanggan maka perceived quality tidak dapat ditentukan

secara objektif. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi

pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan (yang diukur secara

relatif) yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. Maka dapat dikatakan

bahwa membahas perceived quality berarti akan membahas keterlibatan dan

kepentingan pelanggan.

Simamora (2002) menyatakan bahwa dalam hal kualitas, ada kualitas objektif dan

kualitas menurut persepsi konsumen (perceived quality). Kedua cakupan kualitas

produk tersebut yang paling terpenting adalahsejauh mana kualitas tersebut  di

mata konsumen. Kotler (dalam Simamora:2002) mengatakan bahwa,

“Quality is the totality of feature and characteristics ofa product or services that
bear on its ability to satisfy stated or implied needs”

Artinya, kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik yang membuat produk

mampu memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan maupun yang tidak

dinyatakan. Sebuah produk sudah memenuhi kebutuhan atau tidak, jawabannya

tergantung pada penilaian subjektif konsumen.
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Ferdinand (2006) dalam Purba (2012) memberikanpenjelasan tentang kualitas

suatu produk. Kualitas tersebut meliputi:

1. Pesamaan kualiatas antar merek dalam produk yang sejenis.

2. Perbedaan kualitas antar merek dalam produk yang sejenis.

3. Keandalan dari produk tersebut.

2.6.2 Kemasan Produk

Sebuah produk tentu tampilan atau display merupakan sesuatu yang sangat

mempengaruhi nilai dari produk tersebut. Sebuah produk tidak hanya di pengaruhi

oleh harga dan kualitas yang baik saja namun penampilan dari produk tersebut

juga harus mendukung. Kemasan merupakan salah satu point penting dalam

sebuah produk.

Memang kemasan kini disadari bukan lagi hanya memiliki fungsi melindungi dan

membungkus produk. Persaingan produk yang semakin ketat di pasar,

mengharuskan produsen meningkatkan fungsi kemasan untuk dapat memberikan

daya tarik kepada konsumen melalui aspek artistik, warna, grafis, bentuk maupun

desainnya. Banyak konsumen yang membeli produk karena tertarik pada warna,

bentuk dari kemasan, sehingga kemasan menjadi sangat efektif untuk mendorong

konsumen membeli suatu produk.

Indomaret dengan produk privat brandnya juga memperhatikan kemasan yang

digunakan pada produk nya. Banyak hal yang dilihat diantaranya bentuk, nama,

logo produk, bentuk huruf dan lain lain ( Fitzell:1982 dalam Hoiriah:2004)\
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2.6.3 Merek Produk

Merek sudah ada sejak beberapa abad yang lalu, bertujuan supaya konsumen tahu

produk dari produsen satu dengan produsen lainnya. Keberadaan sebuah produk

teramat penting bagi para produsen, ini dikarenakan adanya merek mempermudah

mengindentifikasi produk atau jasa yang dikeluarkan oleh produsen. Maka dari

itu, adanya sebuah merek yang dikenal oleh konsumen menjadi sangat penting.

Keberadaan merek sangat membantu konsumen dalam menentukan apakah

produk yang di gunakan memiliki kualitas baik atau tidak. Hal ini berkaitan

dengan pengenalan merek yang memang sudah dikenal oleh konsumen. Bagi

penjual adanya merek merupakan sesuatu yang menguntungkan dalam pengenalan

terhadap konsumen, terutama pada saat konsumen membeli barang tersebut sebab

konsumen sudah mengenali produk tersebut dari mereknya.

Menurut Lamb,dkk (2001) yang dikutip kembali oleh Hoiriyah (2004) merek

memiliki tiga manfaat utama yakni :

1. Identifikasi produk

Merek memperbolehkan para pemasar membedakan produk mereka dari

semua produk lainnya.

2. Penjualan berulang

Penggerak terbaik dari penjualan berulang adalah para konsumen yang

puas. Merek membantu konsumen untuk mengenali produk - produk yang

akan dibelinya kembali dan menghindari pembelian produk yang tidak

mereka inginkan.

3. Penjualan produk baru
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Penggunaan merek mempermudah produsen untuk menjual produk baru

yang akan ditawarkan kepada konsumen.

Menurut Rangkuti (2002),

“Merek adalah nama istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari
ketiganya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa
dari seorang atau sekelompok untuk membedakan dari produk pesaing”.

Menurut Tjiptono (2002) ,

“Merek merupakan nama, istilah, tanda atau lambang, desain, warna,
gerak atau kombinasi-kombinasi atribut-atribut lainnya yang diharapkan
dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing”.

Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan  merek (brand) sebagai nama,

istilah, tanda,  simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya, yang

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok

penjual dan mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing (Kotler dan

Keller:2007). Sedangkan jika dilihat dari perspektif ekspektasi konsumen, dalam

Shimp (2003) menyatakan merek sebagai sebuah janji kepada konsumen bahwa

dengan hanya menyebut namanya, timbul harapan bahwa merek tersebut akan

memberikan kualitas yang terbaik, kenyamanan, status dan lain-lain yang menjadi

pertimbangan konsumen saat melakukan pembelian.

Definisi-definisi diatas, memperlihatkan bahwa merek memiliki peran sebagai

suatu alat untuk mendiferensiasikan suatu produk dengan produk lainnya terutama

produk yang sejenis. Dibayangkan, jika konsumen dihadapkan pada dua produk

terutama produk yang sejenis dengan kemasan yang hampir sama tetapi produk
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tersebut tidak memiliki merek, maka akan sangat sulit bagi konsumen untuk

mendiferensiasikan kedua produk tersebut.

Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen (Keller dalam Tjiptono:2007).

Bagi produsen, merek bermanfaat sebagai berikut :

1) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses pelacakan produk bagi

perusahaan, terutama dalam pengorganisasian dan pencatatan akuntansi.

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

bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual.

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

bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.

4) Makna unik yang membedakan produk dari pesaing.

5) Sumber keunggulan kompetitif,terutama melalui perlindungan hukum,

loyalitas pelanggan, dan citra yang terbentuk dalam benak konsumen.

Sedangkan bagi konsumen, manfaat merek seperti ;

1) Identifikasi sumber produk.

2) Penempatan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu.

3) Pengurang resiko.

4) Penekan biaya pencarian.

5) Signal kualitas.

6) Alat simbolis yang memproyeksikan citra.

7) Janji atau ikatan khusus dengan produsen.
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Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan

perusahaan menawarkan dan memasarkan produk dengan optimal. Hierarki

produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang

memuaskan kebutuhan tersebut. Sebuah produk tentu ada sebuah merek. Merek

bertujuan menguatkan produk tersebut di pasaran. Hal yang mendasar laku

kerasnya suatu produk dipasar tentu sejauh mana nama merek yang disandang

produk tersebut.

Sebuah produk yang memiliki kekuatan merek yang bagus tentu mampu diterima

oleh pasar, begitupun sebaliknya. Menurut Susanto dan Wijanarko (2004),

kekuatan merek  (ekuitas merek) adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau

mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan

atau pelanggan.

Melihat dari pengertian tersebut, peran merek begitu sangat besar bagi suatu

produk/jasa, dimana ini menjadi kekuatan tersendiri bagi produk tersebut dalam

proses penempatan posisi produk tersebut kepada konsumen.Merek yang baik

adalah merek yang mudah diingat oleh konsumen, mudah di ucapkan, dan tidak

mengandung arti yang jelek di bahasa dan negara manapun (Tjiptono:2007).

2.7 Private Label

Private label sering juga disebut store Brand, own label, atau house brand.

Menurut Harcer, dkk (2006), “store brand” atau “private label” adalah barang

barang dagangan yang menggunakan nama merek distributor atau peritel atau

nama merek yang diciptakan eksklusif untuk distributor atau peritel. Private label
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dibuat oleh pemasok yang telah terikat kontrak dengan peritel. Produk-produk

private label hanya tersedia di toko peritel saja.

Konsep private label sebenarnya adalah pengembangan dari konsep merek dan

merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan oleh pengecer atau retailer dalam

menghadapi persaingan.

Menurut Kotler dan Armstrong (2004)

“ Private label adalah merek yang diciptakan dan dimiliki oleh penjual
eceran barang dan jasa”.

Menurut Harcar,dkk (2006)

“Private label adalah barang-barang dagangan yang menggunakan nama
merek distributor (peritel) atau nama merek yang diciptakan eksklusif
untuk distributor (peritel)”.

Private label dibuat oleh perusahaan pemasok yang telah terikat kontrak dengan

peritel.

Penamaan merek pada produk Private label menurut Dick,dkk (2000) dalam

Purba (2012) dapat dikategorikan menjadi:

1. Store brands, menggunakan nama peritel pada kemasan produk private

label.

2. Store sub-brands, menggunakan merek yang berisikan nama, nama peritel

dan nama produk.

3. Umbrella brands, produk private label yang diberi merek independen,

tidak ada kaitan dengan nama peritel. Umbrella brand digunakan untuk

produk dengan kategori yang berbeda.
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4. Individual brands, nama merek yang digunakan hanya untuk kategori

produk.

5. Exclusive brands, nama merek yang digunakan untuk satu kategori yang

sama. Namun, produk ini mempromosikan value added.

Karakteristik pemasaran private label, adalah sebagai berikut (Hoiriyah:2004) :

1. Private label dipasarkan secara eksklusif dalam jaringan pengecer, grosir,

atau distributor tertentu dan tidak dijual ditempat lain.

2. Harga private label biasanya lebih rendah dari harga produk merek

nasional yang menjadi pemimpin pasar.

3. Promosi dan iklan terbatas dibandingkan merek nasional.

2.8 Keputusan Pembelian

Menurut Kotler dan Keler (2009) Keputusan pembelian adalah keputusan

konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan

pilihan. Preferensi konsumen atas sebuah produk inilah yang erat kaitanya dengan

diferensiasi produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Adapun tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk menurut Kotler

(2007) adalah sebagai berikut :

1. Pengenalan masalah adalah tahap dimana konsumen mengenali adanya

suatu masalah atau kebutuhan.

2. Pencarian informasi adalah tahap dimana konumen telah tertarik untuk

mencari lebih banyak informasi, dilakukan dengan cara meningkatkan

perhatian atau aktif mencari informasi.
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3. Evaluasi berbagai alternatif adalah tahap dimana konsumen menggunakan

informasi yang telah didapat untuk mengevaluasi merek-merek alternatif.

4. Keputusan pembelian adalah ( dalam hal ini keputusan memilih produk )

adalah tahap dimana konsumen benar-benar melakukan pembelian.

5. Perilaku pasca pembelian adalah tindakan lebih lanjut setelah melakukan

pembelian berdasarkan keputusan atau ketidakpuasan.

Sebagai objek utama dari pomosi penjualan, konsumen merupakan satu hal yang

harus mendapatkan perhatian lebih dari seorang pemasar atau perusahaan.  Maka

sebelum melaksanakan aktivitas pemasaran, perusahaan perlu mengenali

konsumen sasarannya dan tipe dari proses keputusan yang mereka lalui. Sebagian

keputusan membeli melibatkan hanya seorang pembuat keputusan, keputusan

membeli lainnya mungkin melibatkan beberapa peserta, yang memerankan

peranan seperti pengambil prakarsa, orang yang mempengaruhi pembuat

keputusan, pembeli dan pemakai.

Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian

Sumber: Simamora, 2003.

Tugas pemasar atau perusahaan diantaranya adalah mengenal peserta-peserta

pembeli lainnya, pengaruh yang mereka berikan kepada pembeli, memahami

tingkah laku pembeli pada setiap tahap pembelian dan faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkah laku itu. Pemahaman terhadap semua itu memungkinkan

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Prilaku
Pasca

Pembelian



36

pemasar atau perusahaan untuk pengembangkan suatu program pemasaran yang

efektif dan pentingnya bagi pasar sasaran.

2.9 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Peran Pembelian

Seorang pemasar harus menguasai pengaruh-pengaruh yang terjadi pada seorang

pembeli serta membangun pengertian sebenarnya. Seorang pemasar harus

mengidentifikasi siapa saja yang membuat keputusan pembelian.

Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Teguh dan Rusly (2002) pihak-pihak

yang terlibat dalam proses keputusan pembelian konsumen dapat dibagi menjadi :

1. Pengambil inisiatif (inisiator), yaitu orang yang pertama menyarankan atau

memikirkan gagasan membeli produk atau jasa tertentu.

2. Pemberi pengaruh (influencer), adalah orang yang pandangan atau nasehatnya

diperhitungakan dalam membuat keputusan.

3. Pengambil keputusan (Devider), adalah seorang yang pada akhirnya

menentukan sebagian besar atau keseluruhan keputusan pembelian : apakah

jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau dimana akan

membeli.

4. Pembeli (Buyer), yaitu seseorang yang melakukan pembelian yang

sebenarnya.

5. Pemakai (User), adalah seseorang atau beberapa orang yang menikmati atau

memakai produk atau jasa.

Peran-peran ini harus dikuasai oleh produsen, karena hal ini bisa ditetapkan dalam

rancangan produk. Penentuan pesan-pesan iklan yang akan disampaikan dan

mengalokasikan anggaran promosi.
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2.10 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian.

Menurut Swastha (2003) mengatkan bahwa “Proses pengambilan keputusan

konsumen yang paling kompleks terdiri dari lima tahap: pengenalan masalah,

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan keputusan

setelah pembelian”.

1. Pengenalan masalah (Problem recognition)

Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan yang

dirasakan oleh konsumen. Konsumen mempersepsikan perbedaan antara

keadaan yang diinginkan dengan situasi saat ini guna membangkitkan dan

mengaktifkan proses keputusan.

2. Pencarian informasi (Information search)

Setelah konsumen merasakan adanya kebutuhan sesuatu barang atau jasa,

selanjutnya konsumen mencari informasi baik yang disimpan dalam ingatan

(internal) maupun informasi yang didapat dari lingkungan (eksternal).

Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari :

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan.

b. Sumber niaga/komersial : iklan, tenaga penjual, kemasan, dan

pemajangan

c. Sumber umum : media massa dan organisasi konsumen

d. Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan, penggunaan

produk

3. Evaluasi alternatif (Evaluation of alternative)
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Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif

pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk menilai alternatif

pilihan konsumen terdapat 5 konsep dasar yang dapat digunakan, yaitu :

a. Sifat-sifat produk (Product attributes)

b. Nilai kepentingan (Importance weight)

c. Kepercayaan terhadap merek (Brand belief)

d. Fungsi kegunaan (Utility function)

e. Tingkat kesukaan (Preference attitudes)

4. Keputusan pembelian (Purchase decision)

Konsumen yang telah melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif

biasanya membeli produk yang paling disukai, yang membentuk suatu

keputusan untuk membeli. Ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan timbulnya

keputusan untuk membeli, yaitu :

a. Sikap orang lain    : tetangga, teman, orang kepercayaan, keluarga,dll.

b. Situasi tak terduga : harga, pendapatan keluarga, manfaat yang

diharapkan.

c. Faktor yang dapat diduga : faktor situasional yang dapat diantisipasi

oleh konsumen.

5. Perilaku pasca pembelian (Post purchase behavior)

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan

berpengaruh terhadap perilaku pembelian selanjutnya. Jika konsumen puas

kemungkinan besar akan melakukan pembelian ulang dan begitu juga
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sebaliknya. Ketidakpuasan konsumen akan terjadi jika konsumen

mengalami pengharapan yang tak terpenuhi.

Tahap 1, 2, 3 disebut tahap pre-purchase, pada tahap ini adanya kebutuhan

konsumen terhadap produk.  Untuk itu konsumen berusaha mencari informasi dan

layanan terbaik apa yang ditawarkan serta mempelajari alternatif pilihan yang ada.

Tahap ke-4 disebut tahap purchase, pada tahap ini konsumen telah melakukan

keputusan pembelian atas produk, konsumen telah memilih produk terbaik

diantara beberapa produk yang ada.  Perusahaan dalam melaksanakan diferensiasi

produk yang berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk yang dihasilkan

adalah yang terbaik dengan tingkat harga yang kompetitif.

Diharapkan konsumen memiliki keputusan untuk membeli produk yang

ditawarkan dengan mendapatkan kepuasan dari produk yang didapatkan sesuai

dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Tahap ke-5 atau post-purchase, adalah

tahap dimana konsumen merasa puas atau tidak puas atas produk yang telah

dikonsumsi, apakah produk tersebut sesuai dengan harapan atau tidak.  Setelah

mendapatkan kepuasan diharapkan konsumen dapat menjadi repeater customer

untuk menggunakan produk yang ditawarkan secara terus menerus sampai

menjadi loyal customer yang mengkonsumsi produk tersebut.

2.11 Penelitian Terdahulu

Skripsi Mila (2009) yang mengangkat tentang “Pengaruh Harga dan Atribut

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Yamaha Jupiter MX pada Yamaha

Anugrah Motor Pemalang”. Penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh harga
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dan atribut produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan

pembelian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoiriyah (2004) dalam skripsinya yang berjudul “

Analisis Penggunaan Private Brand (Merek Privat) Sebagai Salah Satu Strategi

Pemasaran Pada Hero Supermarket Blok M Plaza Jakarta”. Skripsi ini bertujuan

untuk mengetahui faktor faktor keefektifan pemasaran private brand yang dapat

meningkatkan nilai penjualan. Pengujian hipotesis dilihat dari tiga aspek yakni

kualitas, harga dan kemasan. Ketiga aspek tersebut sebagai variabel bebas

sedangkan untuk variabel terikatnya keefektifitasan pemasaran private brand

dalam peningkatan penjualah Hero Supermarket.

Effendi (2011) mengangkat skripsi berjudul “ Analisis Pengaruh Harga, Kualitas

Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Private Label” studi kasus pda

Carrefour DP Mall Pemuda Semarang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui

faktor bauran pemasaran private label dalam membuat keputusan pembelian..

Pengujian hipotesis dilihat dari tiga aspek yakni harga, kualitas dan promosi.

Ketiga aspek tersebut sebagai variabel bebas sedangkan untuk variabel terikatnya

yakni keputusan pembelian konsumen untu untuk private label di Carrefour DP

Mall Pemuda Semarang.

Purba (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pengaruh Persepsi

Nilai Kosumen Terhadap Minat Beli Produk Private Label Hypermarket

Carrefour di Kota Semarang “. Penelitian ini dilakuan pada produk private label

Carrefour. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengruh persepsi nilai konsumen

yang terdiri dari keterlibatan, loyalitas merek, persepsi kualitas, pengenalan, dan
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persepsi resiko terhadap minat beli produk private label milik carrefour di kota

Semarang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wibisono (2014) yang meneliti tentang

“Persepsi Konsumen Terhadap Produk Private Label Indomaret”. Peneliatan ini

bertujuan untuk mengethui persepsi konsumen terhadap produk pravate label

Indomaret dibandingkan dengan produk sejenis dari National Brand  Salatiga.

Penelitian ini melihat sajauh ana pengaruh persepsi kualitas, persepsi harga,

persepsi kemasan, dan persepsi nilai fungsional dalam mempengaruhi keputusan

pembelian.

Jurnal yang di tulis oleh Suswardji,dkk (2012) yang meneliti tentang “Pengaruh

Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Satria FU”.

Penelitian ini menilai sejauh mana pengaruh atribut produk (X) sebagai variabel

bebas terhadap keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikatnya.

Beberapa penilian tersebut penulis mencoba meneliti bagaimana pengaruh dari

harga, dan atribut produk terhadap keputusan pembelian produk private label

Indomaret.


