
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJUAN PUSTAKA  

 

 

 

 

2.1  Pemasaran  

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk 

berkembang, dan mendapatkan laba. 

 

Menurut Kotler (2009:9) pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan  harga, promosi serta penyaluran gagasan barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan 

organisasi. 

 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, melalui penciptaan, 

penawaran, dan pertukaran barang dan jasa yang bernilai satu sama lain. 

(Gregorius Chandra, 2002:1) 
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2.2. Definisi Citra 

Citra adalah gambaran atau konsep tentang sesuatu,dengan demikian citra itu 

tidaklah nyata adanya atau tidak bisa digambarkan secara fisik karna citra ada 

hanya dalam pikiran, Sutisna (2001:83) ”citra adalah total persepsi terhadap suatu 

objek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap 

waktu” 

 

Menurut Buchari Alma (2002:318) menegaskan bahwa, ”citra dibentuk 

berdasarkan impresi, berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang terhadap 

sesuatu sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. 

 

Citra merupakan hasil evaluasi dalam diri seseorang berdasarkan pengertian dan 

pemahaman terhadap rangsangan yang telah diolah, diorganisasikan, dan 

disimpan dalam benak seseorang,citra dapat diukur melalui pendapat, kesan atau 

respon seseorang dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti apa yang ada 

dalam fikiran setiap individu mengenai suatu objek, bagaimana mereka 

memahaminya dan apa yang mereka sukai atau tidak disukai dari objek tersebut. 

 

Citra didefinisikan Buchari Alma (2002:317) citra adalah, ”Kesan yang diperoleh 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang terhadap sesuatu”, 

sedangkan menurut Rheinald Kasali (2003:28) citra adalah, “Kesan yang timbul 

karena pemahaman akan suatu kenyataan” 
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Berdasarkan pendapat pendapat tersebut citra menunjukkan kesan suatu objek 

terhadap objek lain yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu 

dari berbagai sumber yang terpercaya, terdapat tiga hal penting dalam citra yaitu 

kesan objek,proses terbentuknya citra, dan sumber terpercaya. Objek meliputi 

individu maupun perusahaan yang terdiri dari sekelompok orang didalamnya, 

citra dapat terbentuk dengan memproses informasi yang tidak menutup 

kemungkinan terjadinya perubahan citra pada objek dari adanya penerimaan 

informasi setiap waktu. Besarnya kepercayaan objek terhadap sumber informasi 

memberikan dasar penerimaan atau penolakan informasi. 

 

2.2.1. Jenis jenis Citra 

Ada banyak citra yang dapat dibentuk dan ditingkatkan oleh seseorang yaitu : 

1. Coorporate Image (Citra perusahaan) 

Merupakan citra yang melekat terhadap pada suatu perusahaan apakah baik 

atau buruknya citra tersebut 

2. Brand Image (Citra merek) 

Merupakan citra yang melekat pada suatu merek yang dikeluarkan oleh 

perusahaan,baik buruknya citra perusahaan dipengaruhi oleh citra merek 

produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

3 . Industi Image (Citra Industri) 

Adalah citra yang dapat dibentuk oleh beberapa perusahaan untuk 

meningkatkan citra seluruh industri, terutama dunia bisnis pada umumnya 

berusaha membentuk sikap masyarakat yang lebih mendukung terhadap 

bisnis. 
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4. Institusional Image (Citra institusi) 

Citra ini dibentuk oleh semua orang atau unsur yang ada dan yang dikerjakan 

sehingga membentuk baik buruknya citra. 

5. Area image (Citra wilayah) 

Terbentuk dari bagaimana setiap elemen didalam area tersebut bertindak dan 

mengelola suatu wilayah sehingga menciptakan persepsi/citra yang timbul 

terhadap objek 

6. Individu Image (Citra perorangan) 

Citra yang ditimbulkan atau yang dihasilkan dari hasil ataupun sikap dari 

sikap individu itu sendiri 

 

2.3  Citra Merek ( Brand Image  ) 

Citra merek (Brand Image) 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. (Setiadi, 2003:180). 

 

Merek dapat dideskripsikan dengan karakteristik-karakteristik tertentu, seperti 

manusia, semakin positif deskripsi tersebut semakin kuat citra merek dan 

semakin banyak kesempatan bagi pertumbuhan merek itu. (Davis, 2000:21).  

Citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk pada benak 

konsumen (Mowen, 1994:82). Citra merek mengacu pada skema memori akan 
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sebuah merek, yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, 

penggunaan, situasi, para pengguna, dan karakteristik pemasar dan/atau 

karakteristik pembuat dari produk/merek tersebut. Citra merek adalah apa yang 

konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu 

merek. (Hawkins, Best & Coney, 1998:350). 

 

Citra merek merupakan serangkaian asosiasi yang ada dalam benak konsumen 

terhadap suatu merek, biasanya terorganisasi menjadi suatu makna. Hubungan 

terhadap suatu merek akan semakin kuat jika didasarkan pada pengalaman dan 

mendapat banyak informasi. Citra atau asosiasi merepresentasikan persepsi yang 

bisa merefleksikan kenyataan yang objektif ataupun tidak. Citra yang terbentuk 

dari asosiasi inilah yang mendasari dari keputusan membeli bahkan loyalitas 

merek (brand loyalty) dari konsumen. 

 

Konsumen lebih sering membeli produk dengan merek yang terkenal karena 

merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah dikenal, adanya asumsi bahwa 

merek terkenal lebih dapat diandalkan, selalu tersedia dan mudah dicari, dan 

memiliki kualitas yang tidak diragukan, sehingga merek yang lebih dikenal lebih 

sering dipilih konsumen daripada merek yang tidak. (Aaker, 1991:99). 

Citra merek meliputi pengetahuan dan kepercayaan akan atribut merek (aspek 

Kognitif), konsekuensi dari penggunaan merek tersebut, dan situasi penggunaan 

yang sesuai, begitu juga dengan evaluasi, perasaan dan emosi yang diasosiasikan 

dengan merek tersebut (aspek Afektif). Citra merek didefinisikan sebagai 

persepsi konsumen dan preferensi terhadap merek, sebagaimana yang 
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direfleksikan oleh berbagai macam asosiasi merek yang ada dalam ingatan 

konsumen. Meskipun asosiasi merek dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk 

tapi dapat dibedakan menjadi asosiasi performansi dan asosiasi imajeri yang 

berhubungan dengan atribut dan kelebihan merek. (Peter & Olson, 2002:47, 730) 

 

Menurut Drezner (2002:.5), konsumen tidak bereaksi terhadap realitas melainkan 

terhadap apa yang mereka anggap sebagai realitas, sehingga citra merek dilihat 

sebagai serangkaian asosiasi yang dilihat dan dimengerti oleh konsumen, dalam 

jangka waktu tertentu, sebagai akibat dari pengalaman dengan merek tertentu 

secara langsung ataupun tidak langsung. Asosiasi ini bisa dengan kualitas 

fungsional sebuah merek ataupun dengan individu dan acara yang berhubungan 

dengan merek tersebut. Meskipun tidak mungkin setiap konsumen memiliki citra 

yang sama persis akan suatu merek, namun persepsi mereka secara garis besar 

memiliki bagian-bagian yang serupa. Citra merek adalah kesan keseluruhan 

terhadap posisi merek ditinjau dari persaingannya dengan merek lain yang 

diketahui konsumen – apakah merek tersebut dipandang konsumen sebagai 

merek yang kuat. Sebagian alasan konsumen memilih suatu merek karena mereka 

ingin memahami diri sendiri dan untuk mengkomunikasikan aspek diri ke orang 

lain. Citra merek ini bias diukur dengan menanyakan atribut apa dari suatu merek 

– merek pilihan konsumen dalam satu kategori produk – yang membedakannya 

dengan merek lain, mengapa atribut-atribut itu penting dan mengapa alasan itu 

penting bagi konsumen. 
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Hasil penelitian (Martin, 1998,) menemukan bahwa serangkaian perasaan, ide, 

dan sikap yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek merupakan aspek 

penting dalam perilaku pembelian. Citra merek didefinisikan sebagai sekumpulan 

atribut spesifik yang berelasi dengan produk, merek, dan konsumen  

pengetahuan, perasaan, dan sikap terhadap merek yang disimpan individu di 

dalam memori. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai simbol, 

merek sangat mempengaruhi status dan harga diri konsumen. Penelitian-

penelitian ini juga menyebutkan bahwa suatu merek lebih mungkin dibeli dan 

dikonsumsi jika konsumen mengenali hubungan simbolis yang sama antara citra 

merek dengan citra diri konsumen baik citra diri ideal ataupun citra diri aktual. 

(Arnould, Price & Zinkan, 2005:120 ). 

 

Produk dan merek memiliki nilai simbolis untuk setiap individu, yang melakukan 

evaluasi berdasarkan konsistensi dengan gambaran atau citra personal akan diri 

sendiri. Terkadang citra merek tertentu sesuai dengan citra diri konsumen 

sedangkan merek lain sama sekali tidak memiliki kecocokan. Secara umum 

dipercaya bahwa konsumen berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan 

citra diri dengan memilih produk dan merek dengan “citra” atau “kepribadian” 

yang mereka percaya sejalan dengan citra diri mereka dan menghindari merek-

merek yang tidak sesuai, menurut penelitian (Fournier,1998, Dodson, 1996), hal 

ini terutama benar bagi wanita. Berdasarkan hubungan antara preferensi merek 

dan citra diri konsumen, maka wajar jika konsumen menggunakan merek sebagai 

alat untuk mendefinisikan diri. ( dalam Schiffman & Kanuk, 2000:113 ) 
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2.3.1  Faktor – faktor yang membentuk Citra merek 

Glenn Walters (1974) mengemukakan pentingnya faktor lingkungan dan personal 

sebagai awal terbentuknya suatu citra merek, karena faktor lingkungan dan 

personal mempengaruhi persepsi seseorang.  

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi adalah; atribut-atribut teknis yang 

ada pada suatu produk dimana faktor ini dapat dikontrol oleh produsen, selain itu 

juga, sosial budaya termasuk dalam faktor ini. 

 Faktor personal adalah; kesiapan mental konsumen untuk melakukan proses 

persepsi, pengalaman konsumen sendiri, mood, kebutuhan serta motivasi 

konsumen.  

 

Citra merupakan produk akhir dari sikap awal dan pengetahuan yang terbentuk 

lewat proses pengulangan yang dinamis karena pengalaman. (dalam Arnould, 

Price & Zinkan, 2005:120) Menurut Runyon (1980:17), citra merek terbentuk 

dari stimulus tertentu yang ditampilkan oleh produk tersebut, yang menimbulkan 

respon tertentu pada diri konsumen. 

a. stimulus yang muncul dalam citra merek tidak hanya terbatas pada stimulus 

yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup stimulus yang bersifat psikologis. 

Ada tiga sifat stimulus yang dapat membentuk citra merek yaitu stimulus 

yang bersifat fisik, sperti atribut-atribut teknis dari produk tersebut; stimulus 

yang bersifat psikologis, seperti nama merek; dan stimulus yang mencakup 

sifat keduanya, seperti kemasan produk atau iklan produk. 

b. datangnya stimulus menimbulkan respon dari konsumen. Ada dua respon 

yang mempengaruhi pikiran seseorang, yang membentuk citra merek yaitu 
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respon rasional – penilaian menganai performa aktual dari merek yang 

dikaitkan dengan harga produk tersebut, dan respon emosional – 

kecenderungan perasaan yang timbul dari merek tersebut. 

 

Menurut Timmerman (dalam Noble, 1999), citra merek sering terkonseptualisasi 

sebagai sebuah koleksi dari semua asosiasi yang berhubungan dengan sebuah 

merek. citra merek terdiri dari:  

a.  Faktor fisik : karakteristik fisik dari merek tersebut, seperti desain kemasan, 

logo, nama merek, fungsi dan kegunaan produk dari merek itu; 

b. Faktor psikologis : dibentuk oleh emosi, kepercayaan, nilai, kepribadian yang 

dianggap oleh konsumen menggambarkan produk dari merek tersebut. 

 

Citra merek sangat erat kaitannya dengan apa yang orang pikirkan, rasakan 

terhadap suatu merek tertentu sehingga dalam citra merek faktor psikologis lebih 

banyak berperan dibandingkan faktor fisik dari merek tersebut. 

 

2.3.2. Komponen Citra Merek 

Menurut Hogan (2005) citra merek merupakan asosiasi dari semua informasi 

yang tersedia mengenai produk, jasa dan perusahaan dari merek yang dimaksud. 

Informasi ini didapat dari dua cara; yang pertama melalui pengalaman konsumen 

secara langsung, yang terdiri dari kepuasan fungsional dan kepuasan emosional.  

 

Merek tersebut tidak cuma dapat bekerja maksimal dan memberikan performansi 

yang dijanjikan tapi juga harus dapat memahami kebutuhan konsumen, 
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mengusung nilai-nilai yang diinginkan oleh kosumen dan juga memenuhi 

kebutuhan individual konsumen yang akan mengkontribusi atas hubungan 

dengan merek tersebut. Kedua  persepsi yang dibentuk oleh perusahaan dari 

merek tersebut melalui berbagai macam bentuk komunikasi, seperti iklan, 

promosi, hubungan masyarakat (public relations), logo, fasilitas retail, sikap 

karyawan dalam melayani penjualan, dan performa pelayanan. Bagi banyak 

merek, media dan lingkungan dimana merek tersebut dijual dapat 

mengkomunikasikan atributatribut yang berbeda. Setiap alat pencitraan ini dapat 

berperan dalam membina hubungan dengan konsumen. Penting demi kesuksesan 

sebuah merek, jika semua faktor ini dapat berjalan sejajar atau seimbang, ketika 

nantinya akan membentuk gambaran total dari merek tersebut. Gambaran inilah 

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

positif atau negatif atau bahkan diantaranya. 

 

Citra merek terdiri dari atribut objektif / instrinsik seperti ukuran kemasan dan 

bahan dasar yang digunakan, serta kepercayaan, perasaan dan asosiasi yang 

ditimbulkan oleh merek produk tersebut. (Arnould, Price & Zinkan, 2005:120).  

Citra merek merepresentasikan inti dari semua kesan menngenai suatu merek 

yang terbentuk dalam benak konsumen. Kesan-kesan ini terdiri dari: 

a. Kesan mengenai penampilan fisik dan performansi produk; 

b. Kesan tentang keuntungan fungsional produk; 

c. Kesan tentang orang-orang yang memakai produk tersebut; 

d. Semua emosi dan asosiasi yang ditimbulkan produk itu; 
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e. Semua imajeri dan makna simbolik yang terbentuk dalam benak konsumen, 

termasuk juga imajeri dalam istilah karakteristik manusia. 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa citra merek merupakan „totalitas‟ terhadap suatu 

merek yang terbentuk dalam persepsi konsumen. (Sengupta, 2005:139). 

Citra pada suatu merek merefleksikan image dari perspektif konsumen dan 

melihat janji yang dibuat merek tersebut pada konsumennya. Citra merek terdiri 

atas asosiasi konsumen pada kelebihan produk dan karakteristik personal yang 

dilihat oleh konsumen pada merek tersebut. Menurut Davis (2000:53), citra 

merek memilki dua komponen, yaitu: 

a. Brand Associations (Asosiasi Merek) 

Asosiasi terhadap karakteristik produk atau jasa yang dilekatkan oleh konsumen 

pada merek tersebut, termasuk persepsi konsumen mengenai janji-janji yang 

dibuat oleh merek tersebut, positif maupun negatif, dan harapan mengenai usaha-

usaha untuk mempertahankan kepuasan konsumen dari merek tersebut. Suatu 

merek memiliki akar yang kuat, ketika merek tersebut diasosiasikan dengan nilai-

nilai yang mewakili atau yang diinginkan oleh konsumen. Asosiasi merek 

membantu pemasar mengerti kelebihan dari merek yang tersampaikan pada 

konsumen. 

b. Brand Persona/ Personality (Persona/Kepribadian Merek) 

Merupakan serangkaian karakteristik manusia yang oleh konsumen diasosiasikan 

dengan merek tersebut, seperti, kepribadian, penampilan, nilai-nilai, kesukaan, 

gender, ukuran, bentuk, etnis, inteligensi, kelas sosioekonomi, dan pendidikan. 

Hal ini membuat merek seakan-akan hidup dan mempermudah konsumen 
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mendeskripsikannya, serta faktor penentu apakah konsumen ingin diasosiasikan 

dengan merek tersebut atau tidak. Personal merek membantu pemasar lebih 

mengerti kelebihan dan kekurangan merek tersebut dan cara memposisikan 

merek secara tepat. Menurut Christine Restall, brand personality menjelaskan 

mengapa orang menyukai merek-merek tertentu dibandingkan merek lain ketika 

tidak ada perbedaan atribut fisik yang cukup besar antara merek yang satu dengan 

yang lain. David Ogilvy menyebutkan bahwa kepribadian merek merupakan 

kombinasi dari berbagai hal – nama merek, kemasan merek, harga produk, gaya 

iklan, dan kualitas produk itu sendiri. (dalam Sengupta, 2005:138) Menurut 

Joseph Plummer (dalam Aaker, 1991:139), citra merek terdiri dari tiga komponen 

yaitu: 

a. Product Attributes (Atribut Produk) : yang merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan merek tersebut sendiri seperti, kemasan, isi produk, harga, rasa,dll; 

b. Consumer Benefits (Keuntungan Konsumen) : yang merupakan kegunaan 

produk dari merek tersebut; 

c. Brand Personality (Kepribadian Merek) : merupakan asosiasi yang 

membayangkan mengenai kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut 

seorang manusia. 

 

Keller (1993:7) mendefinisikan citra merek sebagai persepsi mengenai sebuah 

merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat dalam benak 

konsumen. Citra merek terdiri dari komponen-komponen: 

a. Attributes (Atribut) 

Merupakan pendefinisian deskriptif tentang fitur-fitur yang ada dalam sebuah 
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produk atau jasa. 

1) Product related attributes (atribut produk): Didefinisikan sebagai bahan-bahan 

yang diperlukan agar fungsi produk yang dicari konsumen dapat bekerja. 

Berhubungan dengan komposisi fisik atau persyaratan dari suatu jasa yang 

ditawarkan, dapat berfungsi. 

2) Non-product related attributes (atribut non-produk): Merupakan aspek 

eksternal dari suatu produk yang berhubungan dengan pembelian dan 

konsumsi suatu produk atau jasa. Terdiri dari: informasi tentang harga, 

kemasan dan desain produk, orang, peer group atau selebriti yang 

menggunakan produk atau jasa tersebut, bagaimana dan dimana produk atau 

jasa itu digunakan. 

b. Benefits (Keuntungan) 

Nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atribut-atribut produk atau 

jasa tersebut. 

1) Functional benefits : berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti 

kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan masalah. 

2) Experiental benefits : berhubungan dengan perasaan yang muncul dengan 

menggunakan suatu produk atau jasa. Benefit ini memuaskan kebutuhan 

bereksperimen seperti kepuasan sensori, pencarian variasi, dan stimulasi 

kognitif. 

3) Symbolic benefits : berhubungan dengan kebutuhan akan persetujuan sosial 

atau ekspresi personal dan self-esteem seseorang. Konsumen akan menghargai 

nilai-nilai prestise, eksklusivitas dan gaya fashion dari sebuah merek karena 

hal-hal ini berhubungan dengan konsep diri mereka. 
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c. Brand Attitude (Sikap merek) 

Didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang dipercayai 

oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu – sejauh apa konsumen percaya 

bahwa produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau keuntungan tertentu, dan 

penilaian evaluatif terhadap kepercayaan tersebut,bagaimana baik atau buruknya 

suatu produk jika memiliki atribut atau keuntungan tersebut. 

 

Citra suatu merek dapat menentukan titik perbedaan yang mengindikasikan 

bagaimana suatu merek superior dibandingkan dengan alternatif merek lain 

dalam satu kategori produk. Titik perbedaan suatu merek dapat diekspresikan 

melalui berbagai kelebihan merek seperti: 

a. Kelebihan fungsional yang mengklaim performansi superior atau keuntungan 

ekonomi, kenyamanan, penghematan uang dan efisiensi waktu, kesehatan, 

serta harga murah 

b. Kelebihan emosional untuk membuat konsumen percaya bahwa dengan 

menggunakan suatu merek, ia akan menjadi penting, spesial, ataupun merasa 

senang.  

 

Merek menawarkan kesenangan, membantu atau meningkatkan citra diri dan 

status, dan hubungannya dengan orang lain. Kelebihan emosional menggeser 

fokus dari merek dan fungsi produknya ke pengguna dan perasaan yang didapat 

ketika menggunakan merek tersebut. Kelebihan ini berhubungan dengan 

mempertahankan keinginan dan kebutuhan dasar manusia, termasuk juga 
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keinginan konsumen untuk mengekspresikan diri, pengembangan diri dan 

prestasi, serta determinasi diri. 

 

Pengakuan superioritas bisa juga didukung oleh pembentukan citra merek yang 

direpresentasikan oleh orang-orang yang menggunakan merek tersebut , misalnya 

menggunakan selebriti atau atlet dalam iklan. (Tybout & Calkins, 2005:18-20) 

 

Menurut Kirmani & Zeithami (1993), citra merek mempunyai karakteristik 

tertentu yang tidak diwarisi dari segi teknikal, fungsional dan fisik dari sebuah 

produk, dan lebih sering digunakan unbtuk mengekspresikan interpretasi 

konsumen terhadap karakteristik intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah produk.  

 

Citra merek adalah konsep perseptual dari sebuah merek yang tertanam dalam 

benak konsumen (Dobni & Zinkhan,1990) dimana citra tersebut terdiri dari 

fragmen, rekonstruksi, reinterpretasi, dan simbol-simbol yang mewakili perasaan-

perasaan dan ide (Horowitz, 1970). Citra merek perlu dimengerti dari tiga 

komponen: 

a. Fungsional/ Kognisi, citra yang terbentuk berdasarkan dari performa merek 

tersebut dalam memecahkan permasalahan konsumen – yang berhubungan 

dengan kegunaan produk dari merek tersebut. 

b. Afektif, citra yang terbentuk dilihat dari hubungan merek tersebut dengan 

anggota kelompok atau individu. Diperkirakan dengan kuat bahwa konsumen 

membuat keputusan pembelian mereka berdasarkan perasaan mereka ketika 

informasi yang tersedia sedikit. Menurut Johnson (1984) satu strategi 
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konsumen untuk memilih produk-produk yang serupa adalah mengevaluasi 

seluruh alternatif produk/merek lalu membandingkan alternatif tersebut 

berdasarkan evaluasi tersebut, dan evaluasi yang dibuat bukan hanya atribut 

merek tapi juga perasaan terhadap merek tersebut. 

c. Eksperiental, menilik efek merek terhadap kepuasan sensori atau stimulasi 

kognitif, dan aspek fantasi dan eksperiental. Berbagai macam pengalaman 

yang dialami oleh konsumen dari suatu merek, menjadi sumber informasi 

positif atau negatif yang mempengaruhi pertimbangan selanjutnya suatu 

produk atau jasa dari merek tertentu. Menurut Hilgard (1980), perilaku 

konsumen untuk merekomendasikan suatu merek dapat dilihat bagaimana 

konsumen tersebut menginterpretasikan pengalamannya dengan merek itu. 

(dalam Klieman, 2002) 

 

2.4 Loyalitas Konsumen 

Loyalitas adalah pilihan yang dilakukan konsumen untuk membeli merek tertentu 

dibandingkan merek yang lain dalam kategori produk (Giddens dalam Dewi, 

2011). Menganalisa loyalitas konsumen akan lebih berhasil apabila mampu 

memahami aspek psikologis manusia. Persepsi merupakan salah satu aspek 

tersebut dan sebelum persepsi konsumen terbentuk terhadap suatu objek, dalam 

hal ini kualitas, harga, dan suasana  merupakan faktor yang memotivasi 

konsumen dalam suatu produk. Konsumen mempunyai rasa suka dan tidak suka 

setelah mereka membeli produk dan kemudian persepsi terbentuk dan akan 

menentukan perilaku terhadap merek produk tersebut. Hal ini dikarenakan 
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persepsi menjelaskan evaluasi kognitif, perasaan emosional, dan kecenderungan 

tindakan yang menguntungkan (Kartawidjaja, 1996). 

 

Loyalitas konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan yang tercermin dari kebiasaan konsumen dalam melakukan 

pembelian barang atau jasa secara terus menerus harus selalu diperhatikan oleh 

perusahaan atau produsen. Bagi perusahaan, loyalitas konsumen dapat 

memberikan nilai yang tinggi bagi inisiatif kepedulian para pelanggan, yaitu lebih 

mudah dan lebih murah untuk untuk mempertahankan pelanggan kunci, daripada 

menarik pelanggan baru yang loyalitasnya belum terbukti. Dengan  demikian 

perusahaan perlu mengamati loyalitas konsumen untuk dapat memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen serta tercapainya tujuan suatu perusahaan.  

Loyalitas menurut Engel adalah loyalitas konsumen akan suatu barang atau jasa 

tersebut secara terus-menerus, kebiasaan ini termotivasi sehingga sulit dirubah 

dan sering berakar dalam keterlibatan yang sangat tinggi (Engel, dkk, 1995). 

 

Selanjutnya Griffin dalam Jasfar (2002) berpendapat bahwa seorang pelanggan 

dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan tersebut menunjukkan perilaku 

pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan 

pelanggan membeli paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. Upaya 

memberikan kepuasan pelanggan dilakukan untuk mempengaruhi sikap 

pelanggan, sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku 

pelanggan daripada sikap dari pelanggan. 
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Dari pernyataan di atas memberikan dimensi yang lebih luas tentang ukuran 

perilaku pelanggan yang loyal, antara lain : 

1. Loyalitas pelanggan diukur dari frekuensi konsumsi suatu produk tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. Pelanggan yang frekuensi pemakaiannya lebih 

tinggi berarti dapat dikatakan lebih loyal dari pelanggan yang frekuensinya 

lebih rendah. 

2. Ukuran loyalitas pelanggan berkembang pada perilaku pembelian pelanggan 

terhadap layanan baru yang dikeluarkan, artinya bila suatu perusahaan 

mengeluarkan produk/varian baru maka pelanggan akan bersedia mencoba 

produk baru tersebut. 

3. Loyalitas pelanggan adalah sikap daripada pelanggan dalam memberikan 

rekomendasi bagi orang lain untuk memakai jasa yang sama. 

Pada umumnya konsumen yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap suatu merek 

cenderung fanatik dan memakai kembalike produk tersebut apabila memerlukan, 

tanpa berfikir panjang konsumen yang mempunyai loyalitas tinggi akan 

mengambil keputusan untuk memakai barang atau jasa tersebut. Konsumen 

dengan loyalitas tinggi akan memberitahukan keunggulan dan kualitas layanan 

tersebut kepada orang lain bahkan sering memberikan saran untuk menggunakan 

layanan jasa yang diberikan kepada konsumen.  

 

Fullerton dan Taylor dalam Jasfar (2002) membagi tingkat loyalitas konsumen 

dalam tiga tahap : 

1. Loyalitas advokasi, merupakan sikap pelanggan untuk memberikan 

rekomendasi kepada orang lain untuk melakukan pembelian ulang terhadap 
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produk atau jasa. Loyalitas advokasi pada umumnya disertai dengan 

pembelaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dipakai. 

2. Loyalitas repurchase, loyalitas pelanggan berkembang pada perilaku 

pembelian pelanggan terhadap layanan baru yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan, yang ditunjukkan dengan keinginan untuk membeli kembali. 

3. Loyalitas paymore, loyalitas pelanggan untuk kembali melakukan transaksi 

untuk menggunakan produk atau jasa yang telah dipakai oleh konsumen 

tersebut dengan pengorbanan yang lebih besar. 

 

2.4.1 Ciri-ciri loyalitas konsumen : 

Konsumen yang loyal terhadap suatu merek memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Memiliki komitmen pada merek tersebut 

2. Berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan merek 

lain 

3. Merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain 

4. Dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut, tidak melakukan 

pertimbangan 

5. Selain mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut, juga selalu 

mengikuti perkembangannya. 

6. Dapat menjadi semacam juru bicara dari merek tersebut dan selalu 

mengembangkan hubungan dengan merek tersebut 
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2.5 Pengaruh citra merek ( Brand Image ) terhadap loyalitas konsumen 

 

Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap konsumen yang berupa 

keyakinan dan perferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra 

positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk menjadi loyal 

terhadap suatu merek. 


