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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pemasaran

Istilah pemasaran secara etimologi berasal dari kata “pasar” yang

mendapat awalan dan akhiran sebagaimana aturannya menjadi kata

“pemasaran”. Konsep klasik tentang pengertian pasar mangandung makna

sebagai tempat pertemuan antara penjual/produsen dengan

pembeli/konsumen dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli.

Menurut pendekatan konsep pemasaran atau konsep modern, pasar berarti

individu/sekumpulan individu dan atau lembaga/organisasi yang

mempunyai keinginan dan kemampuan untuk merealisir kebutuhan serta

mau mengorbankan uangnya melalui proses pertukaran bisa juga disebut

demand potential.

AMA (American Marketing Association) dalam Kotler (2012:5)

memberikan definisi tentang pengertian pemasaran sebagai berikut :

“Marketing is the activity, set of institutions, and process for creating,

communicating, delivering, and exchaging offerings that have value for
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cutomers, clients, and society at large”. Pemasaran adalah suatu fungsi

organisasi dengan serangkaian proses untuk menciptakan,

mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk

mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi

dan pemangku keuntungan.

2.2 Bauran Pemasaran

Dalam bidang pemasaran banyak hal yang dilakukan perusahaan untuk

mencapai tujuan perusahaan berupa laba atau kenaikan penjualan.

Kebijakan yang dibuat perusahaaan harus didukung oleh strategi yang

baik. Strategi yang diterapkan oleh perusahaan dapat terlaksana dengan

menyediakan sarana yang biasa disebut dengan bauran pemasaran.

Menurut Kotler (2009:101) menyatakan bahwa “Marketing Mix

merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk

terus menerus mencapai tujuan pemasaranya di pasar sasaran.”

Mc Carthy dalam Kotler (2009:63) mengklasifikasikan Marketing Mix

menjadi empat besar kelompok yang disebut dengan 4P tentang pemasaran

yaitu product (produk), price (harga), place (tempat) dan promotion

(promosi).

2.2.1 Produk

Pengertian produk menurut Kotler (2009:4) adalah “segala sesuatu yang

dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan,

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan”.
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2.2.2 Merek (Brand)

Pengertian merek menurut American Marketing Association (AMA)

dalam Kotler (2009:258) merupakan nama, istilah, tanda, lambang,

atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk

mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau

kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing.

Perusahaan mempunyai pilihan dalam hal strategi merek yang menurut

Kotler (2009:556) terbagi menjadi empat strategi, yaitu:

a.   Perluasan Lini (Line Extension)

Memperluas nama merek saat ini ke variasi bentuk, bahan, ukuran, dan

rasa baru pada kategori produk saat ini.

b.   Perluasan Merek (Brand Extension)

Perluasan merek terjadi bila perusahaan memutuskan untuk

menggunakan merek yang sudah  ada  pada  produknya  dalam  satu

kategori baru. Perluasan merek memberikan keuntungan karena merek

baru tersebut umumnya lebih cepat diterima (karena sudah dikenal

sebelumnya). Hal ini memudahkan perusahaan memasuki pasar

dengan  kategori  produk  baru.  Perluasan  merek dapat   menghemat

banyak   biaya   iklan   yang biasanya diperlukan untuk membiasakan

konsumen dengan satu merek.
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c.   Multi Merek (Multi Brand)

Multi merek dapat terjadi apabila perusahaan memperkenalkan

berbagai merek tambahan dalam kategori  produk  yang  sama.

Tujuannya  adalah untuk membuat kesan, fitur, serta daya tarik yang

lain kepada konsumen sehingga banyak pilihan.

d.   Merek Baru (New Brand)

Nama merek baru diperkenalkan pada kategori produk yang sama.

2.2.3 Perluasan Lini (Line Extension)

Line extension merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan

merek yang sudah ada pada produknya dalam satu varian atau ukuran baru

dalam situasi persaingan bisnis yang kian lama makin ketat ini. Tujuan

dari adanya penerapan perluasan lini ini adalah perusahaan mengharapkan

merek yang sudah terkenal bisa mendorong dan meningkatkan penjualan

serta agar konsumen tidak  merasa asing lagi terhadap produk baru yang

ditawarkan tersebut  sehingga  kehadiranya  dengan  cepat diterima

konsumen. Menurut Rangkuti (2002:113) “Salah satu strategi untuk

memperkenalkan merek yang sudah ada pada produknya dalam satu varian

rasa ataupun dalam ukuran baru.”

Penerepan  perluasan  lini memberikan pengaruh yang sangat positif

terhadap merek yang sudah ada, Rangkuti (2002:115). Rangkuti

(2002:122) menyatakan bahwa penelitian mengenai merek merupakan

faktor yang sangat penting karena hal ini sangat mempengaruhi merek
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yang sudah ada, khususnya apabila konsumen sangat mengetahui tentang

merek tersebut.

Dimensi yang dapat menentukan keberhasilan perluasan lini menurut

Rangkuti (2002:123), Harry (2010:32-46), dan Bloomquist (2004:12-53)

adalah sebagai berikut:

1. Kemiripan (Similarity)

Merupakan suatu anggapan dari konsumen bahwa produk  yang

mengalami  perluasan lini mempunyai kemiripan dengan produk yang

berasal dari merek asal. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin

besar persamaan antara produk perluasan lini dengan merek asalnya maka

semakin besar pula pengaruh yang diterima oleh konsumen baik positif

maupun negatif  dari  produk  hasil  perluasan.  Bahkan  ada juga yang

menyebutkan bahwa konsumen akan membangun  sikap  yang  positif

terhadap  produk hasil  perluasan  bila  konsumen  tersebut menganggap

bahwa produk tersebut memiliki kesamaan dengan merek asalnya. Apabila

tingkatan merek asal semakin besar, maka akan membuat semakin  besar

hasil  yang   ditimbulkan   kepada merek yang diperluas.

2. Reputasi (Reputation)

Merupakan  suatu reputasi yang berangkat dari suatu asumsi bahwa

apabila  merek asal semakin kuat, maka strategi perluasan lini akan

semakin berhasil. Semakin populer merek asal semakin mudah untuk

melakukan perluasan. Perusahaan mungkin memutuskan untuk

menggunakan merek yang sudah ada untuk meluncurkan suatu produk
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dalam satu kategori produk baru. Strategi perluasan lini memberikan

sejumlah keuntungan. Bahkan telah dilaporkan bahwa merek yang

dipersepsi memiliki memiliki kualitas yang tinggi dapat melakukan

perluasan produk daripada merek yang memiliki kualitas rendah. Reputasi

disini adalah sejumlah hasil yang diperoleh dari kualitas suatu produk.

3. Ketidakpastian (Perceived Risk)

Konsruk  multidimensional  yang  mengaplikasikan pengetahuan

konsumen secara tidak pasti tentang suatu produk sebelum dilakukan

pembelian didasarkan pada tipe dan tingkat kerugian dari produk itu

setelah dilakukan pembelian. Perceived risk ini biasanya dikonseptualisasi

dengan konstruk dua dimensi yaitu ketidakpastian dengan konsekuensi

melakukan kesalahan dan ketidakpastian tentang hasil yang diperoleh.

4. Sikap Inovatif (Innovativeness)

Aspek kepribadian yang berhubungan dengan penerimaan konsumen

untuk mencoba produk baru atau merek baru. Dan konsumen yang

memiliki sifat inovatif ini suka melakukan banyak evaluasi pada perluasan

lini terutama dalam hal jasa.

2.3 Citra Merek

Citra menurut Kotler (2009:272) adalah sejumlah keyakinan, ide, dan

kesan  yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek. Sedangkan

citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen,

seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen.
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Agar citra dapat tertanam dalam pikiran konsumen, identitas merek harus

diperlihatkan melalui semua sarana komunikasi dan kontak merek yang

tersedia. Martinez (2004:39-49) mengungkapkan dimensi citra merek

yaitu, pengetahuan (knowledge) yaitu pengetahuan konsumen akan merek

tersebut dan kecocokan merek (fit to the brand) maksudnya adalah sebagai

konsistensi yang didapatkan konsumen antara merek produk baru dengan

produk asal. Menurut Wijaya (2013:11-34) dalam penelitiannya

mengungkapkan bahwa citra merek dapat diasumsikan sebagai

sekumpulan asosiasi merek yang bersimpul di dalam benak konsumen.

Dengan demikian, citra merek seringkali didefinisikan sebagai persepsi

dan preferensi konsumen terhadap merek, dicerminkan oleh berbagai

asosiasi yang ada dalam memori konsumen berkaitan dengan merek

tersebut. Citra merek atau lebih dikenal dengan sebutan brand image

memegang peranan penting dalam pengembangan sebuah merek, karena

citra merek menyangkut reputasi dan kredibilitas merek  yang  kemudian

menjadi “pedoman”   bagi   khalayak   konsumen untuk mencoba atau

menggunakan suatu produk barang atau jasa. Konsumen yang melakukan

uji coba konsumsi pada merek merek yang dijumpainya pada akhirnya

menimbulkan pengalaman tertentu (brand experience) yang akan

menentukan apakah konsumen tersebut akan menjadi loyalis merek atau

sekadar oportunis (mudah pindah ke lain merek). Citra merek merupakan

representasi dari keseluruhan persepsi yang dibentuk dari informasi  dan

pengetahuan  terhadap merek itu. Citra merek berkaitan erat dengan sikap

yang berupa keyakinan dan pilihan (preference) terhadap  suatu merek.
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Kesimpulannya, citra merek merupakan gambaran atau kesan yang

ditimbulkan oleh suatu merek dalam benak konsumen. Penempatan citra

merek dibenak konsumen harus dilakukan  secara terus-menerus agar citra

merek yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika

sebuah merek memiliki citra yang kuat dan positif di benak konsumen

maka merek tersebut akan selalu diingat dan menjadi top of mind sehingga

dapat member keleluasaan bagi produsen untuk meluncurkan produk

produk baru yang berkaitan dengan merek tersebut.

2.4 Hubungan Antar Variabel

Perluasan lini (line extension) merupakan salah satu strategi untuk

memperkenalkan merek yang sudah ada pada produknya dalam satu

kategori baru sehingga perusahaan yang melakukan perluasan lini dapat

mengarahkan konsumen untuk dapat membuat kesimpulan dan menyusun

ekspektasi terhadap komponen serta kinerja produk yang baru tersebut

berdasarkan merek induk yang telah mereka ketahui. Selain memfasilitasi

penerimaan produk baru pada konsumen, perluasan lini juga dapat

membantu mengklarifikasi arti dan nilai merek inti atau memberikan

pengaruh signifikan terhadap citra merek produk tersebut setelah

melakukan strategi perluasan lini dan imbasnya dapat meningkatkan

loyalitas konsumen terhadap produk. Salah satu usaha perusahan dalam

perluasan produknya adalah dengan cara membuat suatu ukuran produk

baru yakni dengan lebih kecil akan tetapi produk tersebut tidak dijual

dalam satuan melainkan dalam satuan pack yang dalam kasus ini berisi

enam buah es krim. Pada akhirnya strategi perluasan lini yang dilakukan
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perusahaan dengan mengeluarkan produk mini akan berpengaruh pada

citra dari produk induk karena dalam strategi perluasan produk ini, produk

perluasan menggunakan merek yang sama dengan produk induk atau

produk yang sudah ada sebelumnya.

Penilaian konsumen terhadap produk perluasan baik positif maupun

negatif secara tidak langsung akan mempengaruhi citra dari merek produk

induk. Dalam benak konsumen terdapat persepsi bahwa produk yang

sudah baik dan memiliki nama populer, tidak akan mempertaruhkan

reputasinya dengan membuat produk baru dengan nama sama tetapi

memiliki kualitas kurang baik. Produk perluasan yang memiliki citra baik

di benak konsumen maka dapat dikatakan srategi ini berhasil dan produk

hasil dari perluasan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, akan tetapi

apabila produk perluasan mengakibatkan citra yang negatif di benak

konsumen maka citra negatif itu juga akan mencederai kredibilitas yang

telah dibangun sebelumnya oleh produk induk. Produk tersebut kehilangan

positioning-nya yang sudah ada sehingga menyebabkan terjadinya

penurunan citra merek.



2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Data Peneliti Objek Penelitian Alat Analisis Hasil penelitian

Nama Tahun

1. Line Extensions: From
a Costumer’s
Perspective

(Journal of Industrial
Marketing.ISSN:
1402-1773)

1. Victoria
Bloomquist

2. Rikard Holm

2004 Dengan menggunakan FGD
peneliti memilih 100
responden secara tidak
random, hanya memilih
sampel yang tidak memiliki
pengetahuan mendalam di
bidang pemasaran. Objek
penelitian ini adalah Volvo
dan Diet Coke.

Focus Group
Disccussion

Gagalnya Line Extension tidak
berakibat fatal pada produk
produk ringan seperti Coke akan
tetapi pada merek Volvo
kegagalan Line Extension
berakibat buruknya Citra dari
merek induk dan perluasan lini
tidak dapat menjadi barang
pengganti produk yang sudah
ada.

2. Consumer Evaluations
of Line Extensions: A
Conjoint Approach

(Advances in
Consumer Research
Vol. 23)

1. Moonkyu Lee

2. Jonathan Lee

3. Wagner A.
Kamakura

1996 Menggunakan metode
kuantitatif dengan 188
responden. Melakukan
penelitian dengan melihat
cara konsumen
mengevaluasi perluasan lini
produk Coke dan deterjen.

Regresi Semua variabel independen
memiliki dampak terhadap
image produk atau merek induk.
Pada penelitian berdasarkan
umur, line extension memiliki
pengaruh berbeda terhadap
image produk induk.
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3. The Effect of Line
Extension On
Toothpaste Brand
Image

(Jurnal of Marketing
Research)

Harry 2010 Dengan melakukan data
melalui 100 responden dan
menggunakan variabel
similarity, reputation,
perceived risk, dan
innovativeness sebagai
variabel perluasan
independen

Regresi
berganda

Terdapat pengaruh karakteristik
perluasan lini ( similarity,
reputasi, persepsi kualitas, dan
inovasi) secara simultan terhdap
citra merek dan similarity
sebagai yang paling
berpengaruh.

4. Success Factors of
Line Extensions of
Fast Moving
Consumer Goods

(European Journal of
Marketing vol. 33)

Edwin J. Nijssen 1999 Data diperoleh dari 49
manajer perusahaan fast
moving consumer goods
dengan menggunakan
variabel kemiripan, sikap
inovatif, reputasi merek
induk, dan reputasi retailer.

Regresi
berganda

Terdapat pengaruh positif pada
variabel kemiripan dan reputasi
merek induk akan tetapi sikap
inovatif dan reputasi retailer
memiliki pengaruh negatif dalam
penelitian ini.

5. Effect of Line
Extension in Brand
Image

(Latin American
Advances in Brand
Research Volume 2)

Delane Barthelo 2005 Peneliti menggunakan dua
metode yaitu kualitatif
dengan indikator Asosiasi,
kualitas dan keakraban,
pilihan perluasan, elastisitas

Kuantitatif dengan variabel
perceived quality, brand
familiarity, similarity, brand
image interest

Regression
Equations

Perluasan lini dapat
mempengaruhi parent brand
dengan signifikan akan tetapi
pengaruh buruk perluasan lini
tidak dapat merusak image
produk secara keseluruhan akan
tetapi hanya merusak produk
perluasan itu sendiri. Kemiripan
produk tidak terlalu menjadi
variabel penentu dalam
kesuksesan perluasan lini.
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6. The Effect of Brand
Extensions Strategies
upon Brand Image

(The Journal of
Consumer Marketing;
ABI/INFORM Global)

1. Eva Martinez

2. Leslie de
Chernatony

2004 Perubahan citra setelah
melakukan perluasan merek
menggunakan metode GBI
dan PBI. Variabel yang
digunakan pada citra merek
adalah quality of partent
brand, knowledge, fit to the
brand,dan attitudes toward
extended brand

Regresi Brand Extension dapat
melemahkan citra merek dan
merubah kepercayaan konsumen
serta pandangan mereka
terhadap produk tersebut. Efek
negatif yang sangat besar terjadi
pada citra produk perluasan saja
dibandingan citra produk secara
keseluruhan.
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