
II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Arti dan Pentingnya Pemasaran

2.1.1 Arti Pemasaran

Menurut Kotler (2005:4) pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial

dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang akan mereka butuhkan dan

inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan pertukaran produk dan nilai

individu serta kelompok lainnya. Pemasaran adalah proses penyusunan

komunikasi terpadu yang bertujan untuk memberikan informasi mengenai barang

atau jasa dalam kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Proses

dalam pemenuhan kebutuhan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran.

Mulai dari pemenuhan produk (product), penetapan harga (price), pengiriman

barang (place), mempromosikan barang (promotion), orang yang dituju (people) ,

sarana dan prasarana (physical evidence) dan proses (process).

2.1.2 Pentingnya Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang terpenting di dalam kehidupan

perusahaan sebagai usahanya untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha,

mendapatkan laba serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu

sendiri. Pemasaran bagi pelanggan memiliki arti penting atas informasi,

penyampaian nilai dan hubungan yang baik dengan perusahaan. Pelanggan akan
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mengetahui berbagi informasi dan referensi mengenai suatu produk maupun

perusahaan melalui komunikasi pemasaran yang dilakukan. Pemasaran dalam

suatu perusahaan memiliki peran sangat penting karena merupakan ujung tombak

yang berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga terjalin hubungan

dengan para pelanggan.

2.2 Merek

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam

Tjiptono (2011:2), 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

atau jasa. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa bentuk, suara, hologram

dan bahkan aroma juga dimasukkan dalam lingkup definisi merek.

Menurut American Marketing Association (AMA) dalam Keller (2013:30), merek

adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain , atau kombinasi itu semua yang

dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk dan jasa satu penjual atau kelompok

penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing . Secara teknis setiap kali

seorang pemasar menciptakan nama baru, logo, atau simbol untuk produk baru

berarti ia telah menciptakan sebuah merek.

Kotler dan Armstrong (2014:255) mendefinisikan merek sebagai nama, istilah,

tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang

mengidentifikasikan produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan

membedakannya dari kompetitor lain. Konsumen melihat merek sebagai bagian

penting dari produk, dan merek dapat menambah nilai dari pembelian konsumen.
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa merek adalah

nama, istilah, tanda, simbol, logo, desain ataupun istilah yang menunjukkan

identitas suatu barang atau jasa yang membedakannya dari pesaing. Merek dapat

membantu konsumen dalam mengidentifikasi berbagai produk yang memiliki

manfaat sama. Menurut Keller (2013:68) nilai pada sebuah merek merupakan

suatu arahan dalam mencapai masa depan merek yang diinginkan. Para pemasar

membangun merek dengan sebuah konsep yang matang dan digunakan secara

maksimal dalam suatu tindakan pemasaran. Salah satu cara untuk membuat merek

yang kuat adalah dengan pembentukan citra merek yang baik.

2.3 Citra Merek

Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek

dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra

terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi

terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu

merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Citra merek dapat

dianggap sebagai persepsi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat

suatu merek tertentu.

Keller (2013:72) menyatakan citra merek adalah persepsi konsumen tentang suatu

merek sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran konsumen.

Asosiasi merek adalah kumpulan informasi tentang merek selain yang bersifat

verbal dan visual yang ada dalam ingatan serta membawa suatu makna dari merek

tersebut kepada konsumennya. Asosiasi merek merupakan segala hal yang

berkaitan dengan merek.
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Keller (2013:69) menjelaskan bahwa di dalam benak konsumen terdapat semua

hal yang berhubungan dengan merek: pemikiran, perasaan, pengalaman, kesan,

persepsi, keyakinan, dan sikap-sikap suatu produk atau jasa. Asosiasi merek

merupakan salah satu alat terpenting untuk mengukur pola pikir konsumen yaitu

melihat dari kekuatan, keunggulan, dan keunikan atribut dan manfaat yang

dirasakan konsumen dari suatu merek. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan

bahwa asosiasi merek yang diungkapkan oleh Keller dapat tercermin makna dari

apa yang konsumen rasakan terhadap citra suatu merek yang memuaskan

kebutuhan konsumen. Menurut Keller (2013:73) citra merek yang positif dapat

diukur melalui kekuatan asosiasi merek, keunggulan asosiasi merek, dan keunikan

asosiasi merek. Selanjutnya dimensi-dimensi tersebut akan dijelaskan sebagai

berikut:

1. Kekuatan Asosiasi Merek

Menurut Keller (2013:78), kekuatan asosiasi merek tergantung pada bagaimana

informasi masuk kedalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut

bertahan sebagai bagian dari citra merek. Ketika konsumen secara aktif

menguraikan informasi suatu produk maka akan tercipta asosiasi yang semakin

kuat dalam ingatan konsumen. Semakin dalam seseorang berpikir tentang

informasi suatu merek dan menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya

yang dimiliki konsumen tersebut, maka semakin kuat asosiasi yang dimilikinya.

Kekuatan asosiasi merek yang bersumber dari informasi dipengaruhi oleh dua

faktor, yaitu relevansi kepada konsumen dan konsistensi yang dilihat oleh

konsumen sepanjang waktu.
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Pengalaman langsung membentuk keyakinan tentang atribut merek dan manfaat

merek. Atribut merek adalah fitur deskriptif yang menjadi ciri suatu produk atau

jasa. Sedangkan manfaat merek adalah nilai personal yang melekat pada atribut

produk atau jasa dan apa saja yang dapat diberikan produk atau jasa tersebut

kepada konsumen. Kekuatan asosiasi merek terbentuk dari word of mouth (teman,

keluarga, dll) atau sumber informasi non-komersial lainnya. Asosiasi-asosiasi

tersebut berasal dari informasi yang konsumen dapat dari brand attribute dan

brand benefit.

a. Brand Attribute

Brand attribute adalah fitur deskriptif yang menjadi ciri suatu produk atau

jasa. Brand attribute terdiri dari product related attributes dan non

product related attributes.

1. Product Related Attributes

Product related attributes berkaitan dengan komposisi fisik produk

atau jasa.

2. Non Product Related Attributes

Non Product Related Attributes didefinisikan sebagai aspek eksternal

dari produk atau jasa yang berhubungan dengan pembelian atau

konsumsi. Atribut ini tercipta berkat proses bauran pemasaran dan

bagaimana produk tersebut dipasarkan. Atribut tidak terkait produk

terdiri dari empat aspek, yaitu informasi harga, kemasan, user imagery

(tipe pemakai produk atau jasa), dan usage imagery (didasarkan pada

waktu penggunaan, lokasi, dan jenis kegiatan).
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b. Brand Benefit

Brand benefit adalah nilai personal yang melekat pada atribut produk atau

jasa dan apa saja yang dapat diberikan produk atau jasa tersebut kepada

konsumen. Manfaat merek terdiri dari tiga aspek manfaat, yaitu

fungsional, pengalaman, dan simbolik.

1. Manfaat Fungsional

Manfaat fungsional adalah keuntungan intrinsik dari pemakaian

produk atau jasa yang berkaitan dengan atribut produk yang dapat

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Manfaat ini sering

dianggap manfaat utama yang mampu memuaskan konsumen dan

sifatnya nyata.

2. Manfaat Pengalaman

Manfaat pengalaman berhubungan dengan apa yang dirasakan

konsumen saat menggunakan produk atau jasa (pengalaman setelah

produk atau jasa dari suatu merek digunakan).

3. Manfaat Simbolik

Manfaat simbolik tidak berkaitan dengan produk melainkan

berhubungan dengan kebutuhan mendasar untuk mengekspresikan diri.

Dengan manfaat ini konsumen dapat merasakan pretise, eksklusivitas

dari sebuah merek karena terkait dengan kepribadian konsumen.
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2. Keunggulan Asosiasi Merek

Menurut Keller (2013:78), asosiasi merek yang menguntungkan dimana

konsumen percaya bahwa atribut dan manfaat yang diberikan oleh merek dapat

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga konsumen membentuk

sikap positif terhadap merek. Asosiasi yang menguntungkan adalah merek yang

diinginkan konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan yang

disampaikan dalam bentuk produk atau jasa yang nyaman, terjamin, efektif,

efisien, dan penuh warna oleh program pemasaran yang mendukung. Keller

mendeskripsikan keunggulan terhadap merek melalui kebaikan dan keburukan

suatu merek, atau hal yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen terkait

dengan atribut dan manfaat merek tersebut. Seberapa penting asosiasi merek

terhadap sikap dan keputusan konsumen tergantung pada desirability dan

deliverability.

a. Desirability

Desirability atau keinginan adalah sejauh mana produk atau jasa

dibawakan oleh program komunikasi pemasaran dapat memenuhi

keinginan atau harapan konsumen yang menjadi sasaran. Desirability

ditentukan dari sudut pandang konsumen. Desirability memiliki tiga

kriteria, yaitu relevance, distinctiveness, dan believability, yang dijelaskan

sebagai berikut:

1. Relevance

Di mana konsumen dapat menemukan titik perbedaan yang relevan

secara pribadi. Hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian merek di mata

konsumen.
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2. Distinctiveness

Di mana konsumen dapat menemukan titik perbedaan yang khas dan

unggul. Hal ini menunjukkan kekhasan merek di mata konsumen.

3. Believability

Sebuah merek harus menawarkan alasan yang kuat dan kredibel untuk

dipilih konsumen. Dengan menonjolkan atribut yang unik dari produk

atau jasa tersebut mampu meyakinkan konsumen untuk memilih suatu

merek diantara merek-merek lain.

b. Deliverability

Deliverability adalah sejauh mana merek produk yang dibawa oleh

program pemasaran dapat disampaikan dengan baik kepada konsumen.

Deliverability berdasarkan kemampuan yang dimiliki perusahaan.

Deliverability tergantung pada tiga faktor, yaitu feasibility,

communicability, dan sustainability.

1. Feasibility

Kemampuan program komunikasi pemasaran dalam menunjukkan

manfaat merek.

2. Communicability

Kemampuan dalam mengkomunikasikan suatu merek sehingga

membuat konsumen percaya.

3. Sustainability

Sustainability tergantung pada komitmen internal dan penggunaan

sumber daya serta kekuatan pasar eksternal.
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3. Keunikan Asosiasi Merek

Menurut Keller (2013:78), inti dari brand positioning adalah bahwa merek

memiliki keuntungan bersaing yang terus-menerus sehingga memberikan alasan

menarik bagi konsumen mengapa harus membeli merek tersebut. Oleh karena itu,

harus diciptakan keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen

untuk memilih suatu merek tertentu.

Asosiasi yang kuat dan unik sangat penting bagi keberhasilan suatu merek.

Asosiasi merek membantu menentukan ruang lingkup persaingan dengan produk

dan layanan lain. Membuat kesan unik menunjukkan perbedaan yang signifikan

diantara merek-merek lain sebagai nilai saing dan membuat konsumen tertarik

untuk memilih merek tersebut. Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan

asosiasi yang kuat dan unik yang melekat dalam benak konsumen secara

mendalam.

Keunikan asosiasi merek bergantung pada dua faktor, yaitu point of parity dan

point of difference yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Point of Parity

Point of parity adalah sejauh mana asosiasi-asosiasi merek memiliki unsur

kesamaan, tidak perlu memiliki keunikan jika dibandingkan dengan

asosiasi-asosiasi merek lainnya.

b. Point of Difference

Point of difference adalah atribut atau manfaat yang dikaitkan dengan

merek, yang dinilai secara positif, dan dipercaya bahwa konsumen tidak

akan menemukan hal tersebut pada merek pesaing.
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Keller dalam Li et al (2011) menyatakan citra merek adalah persepsi konsumen

tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran

konsumen. Menurut Li et al (2011) citra merek memiliki tiga elemen, yaitu citra

perusahaan, citra produk, dan citra pemakai.

Ketiga elemen citra merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Citra Perusahaan

Menurut Li, et al (2011), citra perusahaan merupakan gambaran perusahaan di

mata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta pengalaman konsumen

terhadap perusahaan yang bersangkutan.

2. Citra Produk

Menurut Li, et al (2011), citra produk merupakan gambaran produk di mata

konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta pengalaman konsumen

terhadap produk yang bersangkutan. Indikator citra merek terdiri dari fungsi,

desain, daya tahan, dan kualitas.

3. Citra Pemakai

Menurut Li, et al (2011), citra pemakai merupakan sekumpulan karakteristik dari

konsumen yang dihubungkan dengan ciri khas dari konsumen suatu merek. Citra

pemakai mengacu pada apakah kepribadian merek sesuai dengan konsumen.

2.4 Niat Beli Konsumen

Pengertian niat beli menurut Swastha (1993:251) yaitu mengidentifikasikan

semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan itu dan menilai

pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran-sasarannya yang

menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing. Menurut McCarthy
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(2002:298) niat beli dapat didefinisikan sebagai dorongan yang timbul dalam diri

seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka pemenuhan

kebutuhannya.

Menurut Bearman (2007:142) timbulnya niat beli konsumen itu disebabkan oleh

unsur – unsur yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Rangsangan, yaitu suatu isyarat yang ditunjukan untuk mendorong atau

menimbulkan seseorang untuk bertindak.

2. Kesadaran, yaitu sesuatu yang memasuki pikiran seseorang. Kesadaran ini

dipengaruhi oleh pertimbangan atas barang atau jasa itu sendiri.

3. Pencarian Informasi, yaitu aspek pencarian informasi dibagi menjadi enam

bagian:

a. Informasi intern

Informasi bersumber dari ingatan konsumen untuk memilih barang atau jasa

yang memuaskannya.

b. Informasi ekstern

Informasi yang melibatkan iklan (media cetak dan penjualan langsung, dan

bersumber sosial atau keluarga, teman ataupun kolega).

c. Memastikan sifat yang dari setiap pilihan yang ada

Tahap ini konsumen mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan

ciri dan sifat dari setiap pilihan. Setelah diketahui pilihannya maka

konsumen akan memutuskan barang yang akan dibelinya.

d. Pemilihan alternatif

Pemilihan ini terjadi jika beberapa barang atau jasa merupakan suatu pilihan

yang sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia.
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e. Pembelian

Tahapan di mana konsumen telah melalui pilihan dan siap untuk

mengeluarkan uangnya untuk ditukar dengan barang atau jasa tersebut.

f. Tempat dimana membeli

Tempat pembelian merupakan salah satu perkembangan di toko mana

konsumen akan membeli produk atau jasa tersebut. Sebuah toko atau

penyalur memiliki citra yang baik atau merangsang konsumen untuk

berbelanja lebih lanjut sehingga diharapkan konsumen menjadi terbiasa

membeli di tempat yang sama.

2.5 Pengaruh Citra Merek pada Niat Beli Konsumen

Suatu perusahaan akan dilihat melalui citranya, baik itu citra positif maupun citra

negatif. Keller (2013:72) menyatakan citra merek adalah persepsi konsumen

tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran

konsumen. Citra merek yang baik akan membantu perusahaan dalam

mempromosikan produk atau jasa yang dipasarkannya dan hal tersebut juga akan

menjadi kekuatan bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Apabila

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen maka niat beli

konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan semakin tinggi. Li, et

al (2011), Chen & Chang (2010), dan Lin (2013) menunjukkan efek positif citra

merek pada niat beli konsumen, bahwa citra merek yang lebih baik akan

meningkatkan niat beli konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas dapat

dirumuskan hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

H1: Citra merek memiliki pengaruh yang signifikan pada niat beli

konsumen.
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Berdasarkan hipotesis tersebut , maka kerangka usulan penelitian ini adalah :

Gambar 1. Kerangka Usulan Penelitian

Sumber: Dimodifikasi dari Keller (1993), Li et al (2011), dan McCarthy (2002)

Tabel 6

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Judul Penulis Alat
Analisis

Hasil Penelitian Hubungan
dengan
Penelitian

1. Corporate-, Product-
, and User-Image
Dimensions and
Purchase Intentions.
(Journal of
Computers, Vol.6,
No.9)

Xian
Guo Li,
Xia
Wang
dan Yu
Juan Cai
(2011)

Analisis
Regresi

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa adanya
hubungan yang
signifikan antara
citra merek dan
niat beli.

Adanya
persamaan
variabel (X)
yaitu citra
merek dan
variabel (Y)
yaitu niat beli

2. The Effects of Brand
Images on Purchase
Intention in Catering
Industry.
(Pakistan Journal of
Statistics, Vol.29,
No.5)

Chien-
Hsiung
Lin
(2013)

Analisis
Regresi

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa citra
merek memiliki
efek positif pada
niat beli.

Adanya
persamaan
variabel (X)
yaitu citra
merek dan
variabel (Y)
yaitu niat beli

3. A Study on the
Relationship between
Brand Image and
Purchase Intention:
The Mediating
Effects of Sales
Promotion.
(Intl. J. LISREL,
Vol.3, No.1)

Chen,
Chien-
cheng
dan
Chang,
Wei-Jr
(2010)

Analisis
Regresi

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa citra
merek memiliki
efek positif pada
niat beli.

Adanya
persamaan
variabel (X)
yaitu citra
merek dan
variabel (Y)
yaitu niat beli
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(Y)

Citra Merek (X)
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