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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan salah satu cabang dari ilmu manajemen yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan selain cabang ilmu manajemen lainnya. 

Manajemen pemasaran merupakan ilmu dan seni yang mengatur tentang sistem 

pemasaran dalam suatu perusahaan sehingga produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut dapat tersalur kepada konsumen. 

Menurut (Kotler 2005 : 10) 

Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan pihak lain. 

 

Definisi-definisi di atas dapat berimplikasi bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu proses yang menitikberatkan kepada kegiatan bisnis yang 

kegiatannya merencanakan, menentukan harga, mempromosikan barang dan jasa 

dengan pihak lain agar individu atau kelompok masyarakat mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan. 

 



 21 

2.2 Pengertian Merek 

Dalam suatu perusahaan yang memproduksi suatu produk tertentu, akan 

menggunakan suatu merek yang dapat diingat dan merek itu mencerminkan 

kekhasan dari perusahaan itu. 

Menurut American Marketing Association, Keller (2003:3) 

Brand is a “name, term, sign, symbol, or design, or a combination of 

them, inntenden to identify the goods and services of one seller or group 

and to differentiate them from those of competition.  

Menurut Kotler (2005 : 82) 

Merek atau Brand dapat dikatakan sebagai sebuah nama, logo, dan 

symbol-simbol lain yang dapat membedakan suatu perusahaan atau produk 

dari pesaing-pesaingnya.  

 

Pengertian tentang merek di atas dapat disimpulkan bahwa merek merupakan 

identitas dari suatu perusahaan yang mana merek tersebut dapat menggambarkan 

produk dari perusahaan tersebut. Dengan adanya merek, konsumen dapat 

membedakan produsen dari suatu produk tertentu walaupun produk tersebut sama 

dengan produk yang dihasilkan produsen lainnya. 

Merek dapat digolongkan atas beberapa hal, yaitu: 

1. Dasar pemilikan, yang digolongkan menjadi 2 bagian: 

a. Merek Produsen, yaitu merek yang dimiliki oleh produsen. 

b. Merek Distributor, yaitu merek yang dimiliki oleh penyalur. 

2. Dasar Geografis, yang digolongkan menjadi 2 macam: 

a. Merek Nasional, yaitu merek yang berlaku secara nasional. 
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b. Merek Internasional, yaitu merek yang berlaku untuk Internasional. 

c. Merek Regional, yaitu merek yang berlaku untuk daerah tertentu. 

3.  Dasar pentingnya merek, membedakan merek menjadi 2 bagian: 

a. Merek Primer adalah merek untuk produk yang berkualitas tinggi dan 

biasanya untuk kepentingan promosi. 

b. Merek Sekunder adalah merek yang diciptakan untuk tujuan tertentu 

atau sering digunakan untuk menjual produk yang berkualitas rendah. 

4. Dasar banyaknya produk yang menggunakan merek, dibedakan menjadi: 

a. Merek Individual adalah merek yang satu macam produk saja. 

b. Merek Kelompok adalah merek untuk beberapa produk (family Brand). 

 

2.3 Pengertian Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Menurut Keller (2003 :453)   

Brand awareness is related to the strength of the brand in memory, as 

reflected  consumer’s abiliy to identify various elements (i.e. the brand 

name, logo, symbol, character, packaging, and slogan) under different 

condition.  

 

Kesadaran Merek atau Brand Awareness merupakan hal utama di mana 

perusahaan bersaing untuk mendapatkan kesan yang baik atas produk yang 

dihasilkannya. Dengan mencerminkan kesan yang baik atas produknya, maka 

konsumen akan mengingat selalu merek dari produk yang digunakan. Sehingga 

konsumen akan sadar bahwa merek dari produk sejenis yang dipasarkan oleh 
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konsumen lainnya. Oleh karena itu membangun kesadaran merek terhadap 

konsumen merupakan hal yang terpenting dalam pemasaran suatu perusahaan. 

 

2.4 Piramida Kesadaran Merek 

Kesadaran merek menggambarkan keberadaan merek di dalam pikiran konsumen 

yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori. Meningkatkan kesadaran 

merek adalah suatu mekanisme untuk memperluas pasar merek. Jika kesadaran 

merek rendah maka hampir dapat dipastikan bahwa ekuitas mereknya rendah 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran sangat penting untuk membangun 

persepsi dan tingkah laku konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. 

Pengukuran kesadaran merek didasarkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran 

merek, yaitu Top Of Mind, Brand Recall, Brand recognition, Unaware of Brand. 

(David A. Aaker). 

1. Top Mind     

Top of Mind menggambarkan merek yang pertama kali diingat responden atau 

pertama kali disebut ketika yang bersangkutan ditanya tentang suatu kategori 

produk. Top of Mind adalah single respon question, artinya satu responden hanya 

boleh memberikan satu jawaban untuk satu pertanyaan, (Darmadi Durianto, 

Sugiarto-Tony Sitinjak). 

2. Brand Recall  

Brand Recall atau pengingatan kembali adalah pengingatan kembali terhadap 

merek tanpa bantuan. (Darmadi Durianto, Sugiarto-Tony Sitinjak) 
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3. Brand Recognition 

Brand Recognition atau pengenalan merek adalah tingkat minimal kesadaran 

merek, di mana pengenalan merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan 

kembali lewat bantuan brand recall. (Darmadi Durianto, Sugiarto-Tony Sitinjak). 

4. Unaware of Brand 

Unaware of Brand atau tidak menyadari merek adalah tingkat paling rendah 

dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari adanya 

suatu merek. (Darmadi Durianto, Sugiarto-Tony Sitinjak). Dalam hal ini kita 

mengkaitkan aktifitas promosi yang kita lakukan, utamanya periklanan dengan 

respon konsumen terhadap merek kita. Respon konsumen diantaranya: Awareness 

(kesadaran terhadap merek), Comprehend (pemahaman isi pesan iklan oleh 

konsumen), Interest (ketertarikan terhadap produk), Intentions (minat untuk 

membeli), dan terakhir Action (tindakan pembelian nyata). Respon konsumen 

menjadi kecil karena rendahnya respon konsumen terhadap suatu merek (poor 

response). Variasi rendahnya respon konsumen bisa disebabkan karena macam – 

macam alasan, antara lain: 

a.  Low Awareness 

Artinya kesadaran konsumen terhadap suatu merek sangat rendah, dengan kata 

lain, mind share (pangsa pikiran) konsumen sangat rendah. Hal ini biasanya 

disebabkan kesalahan strategi komunikasi pemasaran. Faktor penyebabnya antara 

lain: pemilihan media iklan yang tidak tepat, frekuensi penayangan iklan kurang 

banyak dan eksekusi kreatifitas iklan yang kurang mengena. 
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b. Poor 

Comprehension, artinya pemahaman konsumen pada suatu mereka sangat rendah. 

Fenomena ini biasanya disebabkan oleh kesalahan strategi komunikasi pemasaran. 

Dan faktornya biasanya adalah kurang cukupnya frekuensi penayangan iklan dan 

poor ad copy.  

c. Low Interest 

Artinya ketertarikan konsumen pada suatu merek sangat rendah. Fenomena ini 

biasanya disebabkan lemahnya positioning produk. Faktor penyebabnya, antara 

lain insufficient benefits, high price, dan poor ad copy. 

d. Low Intentions 

artinya niat konsumen untuk membeli masih sangat rendah. Fenomena ini 

biasanya disebabkan oleh lemahnya positioning dari produk. Faktor penyebabnya 

antara lain: rendahnya produk uji coba (tester) oleh konsumen atau konsumen 

merasa bahwa resiko pemakaian produk tersebut terlalu tinggi. 

e. Low Purchase 

Level, artinya tingkat pembelian oleh target konsumen sangat rendah. Fenomena 

ini biasanya disebabkan masalah distribusi dan in – store promotion. Faktor 

penyebabnya antara lain: tidak tersedianya produk di pasar, sulit untuk 

mendapatkan produk di toko atau di supermarket pada saat konsumen hendak 

membeli dan pelayanan in – store yang kurang memadai. Mind Share konsumen 

setiap hari terus menerus oleh iklan yang ditayangkan oleh kompetitor, apabila 

kita lengah sedikit, ketika konsumen berada di toko dan melihat iklan dari 
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kompetitor, proses keputusan pembeliannya dapat diubah pada merek milik 

kompetitor, bukan merek yang kita pasarkan. 

 

Gambar 3. Piramida Kesadaran Merek 

 

 

 

 

 

 

Sumber : David A. Aker (1997), Manajemen Ekuitas Merek : Memanfaatkan Nilai 

dari Suatu Merek, halaman 92. 

 

Gambar 4 : Nilai-nilai Kesadaran Merek 

 

 

 

 

 

Sumber : Darmadi Durianto, Sugiarto- Lie Joko Budiman (2004), Strategi 

Memimpin Pasar : Brand Equity Ten, halaman 7. 
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1. Jangkar yang menjadi cantolan bagi asosiasi lainnya 

Merek yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membantu asosiasi-asosiasi 

melekat pada merek tersebut. Dengan demikian jika kesadaran merek rendah, 

suatu asosiasi yang diciptakan oleh pemasar akan sulit melekat pada merek 

tersebut. 

2. Familier/Rasa Suka 

Kesadaran merek yang tinggi, maka konsumen akan akrab dengan merek yang 

dipasarkan. Maka semakin lama maka konsumen akan merasakan kepuasan 

terhadap merek tersebut. 

3. Substansi/Komitmen 

Kesadaran merek akan menandakan keberadaan, komitmen, dan inti yang penting 

bagi perusahaan. Kesadaran merek yang tinggi akan membuat komit atau loyal 

terhadap merek tersebut. Merek dengan kesadaran yang tinggi disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

a. Diiklankan secara luas  

b. Eksistensi yang sudah teruji oleh waktu 

c. Jangkauan distribusi yang luas 

d. Merek tersebut dikelola dengan baik 

Adanya faktor-faktor tersebut, dapat menjadi acuan konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian terhadap suatu merek dari produk atau jasa yang dipasarkan 

produsen. 
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4. Mempertimbangkan Merek  

Keputusan pembelian akan suatu produk menggunakan merek sebagai tolak ukur, 

merek dengan persepsi yang terbaik yang akan dibeli konsumen. Merek dengan 

Top of Mind atau puncak pikiran yang tertinggi memiliki nilai pertimbangan yang 

tinggi dalam keputusan pembelian. Jadi dapat disimpulkan bahwa merek yang 

berada dalam puncak pikiran konsumen adalah merek yang memiliki tingkat 

kesadaran tinggi. Semakin tinggi tingkat kesadaran (awareness) akan suatu merek 

produk atau jasa tertentu, akan menjadikan konsumen semakin terikat dan loyal 

terhadap produk tersebut. 

 

 


