
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1. Pengertian Pemasaran  

Menurut Kotler (1997), “Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain”. 

American Marketing Association (Kasali, 2000) mendefiniskan pemasaran 

sebagai “Suatu proses perencanaan dan eksekusi, mulai dari tahap konsepsi, 

penetapan harga, promosi, hingga distribusi barang-barang, ide-ide, dan jasa, 

untuk melakukan penukaran yang memuaskan individu dan lembaga-

lembaganya.” 

 

2.2. Pengertian Perilaku Konsumen 

Mowen dan Minor (2002:6) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

studi tentang unit pembelian (buying unit) dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. 

American Marketing Association (dalam J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, 

1999) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai “Interaksi dinamis antara 

pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita dimana manusia 

melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka.” 



Sedangkan Angel (1994) berpendapat, “perilaku konsumen merupakan 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

menyusuli tindakan ini.”   

 

2.3. Merek dalam Definisi 

Dalam mendefinisikan merek tentunya tidak bisa merujuk dalam satu 

definisi tertentu saja, karena hampir setiap orang mempunyai definisi dan 

pemahaman yang berbeda dalam memaknai merek. Artinya, merek mempunyai 

definisi yang beragam dan multi persepsi. Definisi yang sederhana dan cukup 

minimalis diartikan dalam Random House Dictionary of English Language 

(Knapp, 2001), yaitu dengan mendefinisikan merek sebagai suatu produk atau jasa 

yang memakai nama merek terkenal.  

Di dalam Undang-undang RI tentang Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 

ayat 1 menyebutkan  bahwa, “ 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 dan jasa.” 

Aaker (1991) mendefinisikan merek sebagai berikut: Merek adalah nama dan / 

atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap, atau kemasan) 

dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang penjual atau 

sebuah kelompok penjual tertentu, dengan demikian membedakan dari barang-

barang dan jasa yang dihasilkan para kompetitor. 



Nicolini dalam Simamora (2003), memaparkan bahwa sebuah nama, logo, 

singkatan, desain, atau apa saja, dikatakan sebagai merek, kalau memenuhi tiga 

hal, yaitu; pertama, dapat mengidentifikasi (identifiable); kedua, memiliki entitas, 

artinya, nama itu mewakili sesuatu yang ada; dan ketiga, janji akan nilai tertentu 

(specific promises), merek menjanjikan apa yang akan diberikan kepada pembeli 

atau pemakai.  

Dengan substansi yang cukup mirip dengan Aaker, American Marketing 

Association (Kotler, 1997) mendefinisikan merek sebagai berikut: 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi hal-hal 

tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.  

Kotler (1997) menyepakati bahwa merek merupakan sebuah janji penjual untuk 

secara konsisten memberikan feature, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. 

 Sehingga menurutnya, merek tidak sekedar simbol saja, akan tetapi 

memiliki enam tingkat pengertian, antara lain:  

1. atribut : merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

2. manfaat : suatu merek lebih dari serangkaian aribut. Pelanggan tidak 

membeli atribut, mereka membeli manfaat. 

3. nilai : merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

4. budaya : merek juga mewakili budaya tertentu. 

5. kepribadian : merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. 

6. pemakai : merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut.  



Kapferer (2000) menjelaskan pengertian merek sebagai berikut: 

The brand is focal point for all the positive and negative impressions created by the buyer 
over time as he comes into contact with the brand’s product, distribution channel, 
personnel comunication. 

 

Dan lebih lanjut lagi Kapferer mengungkapkan: 

Legally a brand is simply a symbol which distinguishes a company’s product and certifies 
its origin and thus only obtains its value trough regristration and conformity. In the 
financial world, and in this book, the concept of  a brand has a much broader meaning. 
The value of a brand come from its ability to gain an exclusive, positive and prominent 
meaning in the mind of a large number of cunsumers. Its not simply s crocodile sewn 
onto a shirt: it is all the different things that the buyer thinks of as soon as he sees the 
Lacoste symbol. These refer to the tangible attribute of the product as well as the more 
intangible, which may be either psychological or social. 

  

2.4. Asosiasi Merek 

Menurut Aaker (1991), suatu asosiasi merek adalah segala hal yang 

“berkaitan” dengan ingatan mengenai sebuah merek. Dan menurutnya sebuah 

merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai bentuk 

yang bermakna. 

Menurut Durianto, dkk. (2001;69), asosiasi merek adalah segala kesan 

yang muncul di benak seseorang terkait dengan ingatannya mengenai suatu kesan.  

Dan menurut Aaker (1991), ada beberapa nilai dalam asosiasi merek, antara lain: 

1. Membantu proses / penyusunan informasi 

Asosiasi-asosiasi bisa membantu mengikhtisarkan sekumpulan fakta dan 

spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan diakses para pelanggan, dan 

bisa jadi mahal bagi perusahaan untuk mengkomunikasikannya. Sebuah 

asosiasi bisa menciptakan informasi padat bagi pelanggan yang 

memberikan suatu cara untuk menghadapinya. 

 



2. Perbedaan 

Suatu asosiasi bisa memberikan landasan yang penting bagi usaha 

membedakan. Asosiasi-asosiasi pembeda bisa menjadi keuntungan 

kompetitif yang penting. 

3. Alasan untuk membeli  

Beberapa asosiasi mempengaruhi keputusan pembelian dengan cara 

memberikan kredibilitas dan rasa percaya diri atas merek tersebut. 

4. Menciptakan sikap / perasaan positif 

Beberapa asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang pada 

gilirannya merembet ke merek yang bersangkutan. Beberapa asosiasi 

menciptakan perasaan positif selama pengalaman menggunakan, 

mengubah pengalaman tersebut menjadi suatu yang lain daripada yang 

lain. 

5. Landasan untuk perluasan 

Suatu asosiasi bisa menghasilkan landasan bagi suatu perluasan dengan 

menciptakan rasa kesesuaian (sense of fit) antara merek dengan sebuah 

produk baru, atau dengan menghadirkan alasan untuk membeli produk 

perluasan tersebut. 

 

2.5. Manfaat Merek  

Ada beberapa alasan mengapa konsumen manjadikan merek sebagai 

entitas penting ketika melakukan pembelian. Temporal (2001) menyebutkan lima 

hal yang menyebabkan konsumen menyukai merek, yaitu: 



1. Merek menciptakan pilihan  

merek memberi konsumen suatu sumber pilihan. Keberadaan nama-nama 

merek saja membuat konsumen lebih mudah untuk membedakan suatu 

produk dengan produk lainnya. Selama bertahun-tahun, kekuatan 

konsumen dalam hal pengetahuan dan hak telah meningkat sementara 

kisaran merek yang semakin luas memfasilitasi kebebasan untuk memilih, 

yang dinilai begitu tinggi. 

2. Merek menyederhanakan keputusan 

Pertama, merek membuat kegiatan belanja menjadi lebih murah karena 

kemasan bermerek membantu pengenalan produk yang cepat. Bisa 

langsung menuju suatu merek kesukaan akan menghemat waktu dan 

energi. Kedua, pembangunan merek seringkali membantu untuk 

mengambil keputusan membeli dengan lebih cepat. Ketika produk-produk 

dari berbagai pabrikan tidak dapat dibedakan secara teknis, maka nama 

mereklah yang menawarkan kenyamanadan kesederhanaan. 

3. Merek menawarkan jaminan mutu dan mengurangi resiko 

Sebagian besar pelanggan lebih suka menolak risiko dan menghindari 

produk-produk yang tidak dikenal, namun merek memberi mereka rasa 

aman dan mengurangi rasa khawatir dan takut.  

4. Merek membantu ekspresi-diri 

Merek menjadi cara yang melaluinya orang-orang bisa mengekspresikan 

kepribadian, aspirasi, dan prestasi mereka. 

5. Merek menawarkan persahabatan dan kesenangan 



Merek menawarkan keuntungan psikologis yang jauh melampaui 

keuntungan praktis produk tersebut. 

 

2.6. Identitas Merek 

Salah satu kegiatan utama dalam pembangunan merek adalah penciptaan 

suatu identitas untuk produk, jasa, atau perusahaan—untuk memberinya 

kepribadian (Temporal, 20001). Dikemukakan oleh Kapferer (2000): 

Few brand actually know who they are stand for and what makes them so unique. Classic 
marketing tools do not help answer such questions. Every advertising campaign is, of 
course, based on a copy strategy, which varies from one campaign to the other. However, 
very few brand actually have a brand charter defining the brand’s long-term identity and 
uniqueness. Nor can the answers be found in any graphic guidelines, which often focus 
only on the brand’s outward appearance. Yet understanding what the brand truly 
represents is not just a graphic exercise. It is an investigation of the brand’s inner-most 
substance and of the difference facets of its identity.   

 

Dengan adanya identitas merek, menurut Kapferer (2000), dengan secara jelas 

beberapa pertanyaan berikut akan dapat terjawab: 

1. What is the brand’s paticular vision and aim? 

2. What makes it different? 

3. What need is the brand fulfilling? 

4. What is its permanent nature? 

5. What are its value or values? 

6. What are the sign wahich make it recognisable?  

Perlunya identitas merek juga dikemukakan oleh Aaker dan 

Joachimsthaler (2000;40), dimana menurutnya: 

A strong brand should have a rich, clear identity—a set of associations the band strategist 
seek to create or manitain. In contrast to brand image (the brand’s current association), a 
brand identity is aspirational an may imply that the image needs to be changed or 



augmented. In a fundamental sense, the brand identity represents what the organization 
wants the brand stand for. 
 

Sebegitu pentingnya identitas merek bagi kemajuan pembangunan merek 

maka identitas merek harus mendalam dan kaya, sehingga identitas merek tidak 

hanya persoalan periklanan atau bahkan persoalan penempatan (positioning) 

merek (Aaker dan Joachimsthler, 2000).  

Ada beberapa keuntungan yang didapat dalam pembangunan identitas merek 

(Aaker dan Joachimsthler,2000; 54), yaitu:  

1. Identitas merek yang kaya akan lebih akurat dalam refleksi mereknya. 

2. Poin dari identitas merek adalah menyediakan arahan yang jelas bagi 

pengambil keputusan tentang apa arti merek. 

3. Karena identitas merek merupakan hal yang begitu aspiratif maka tentunya 

melibatkan keseluruhan organisasi melalui pengambilan nilai dan kultur. 

4. Identitas merek menyediakan sebuah tempat untuk membangun merek 

yang bergerak melebihi atribut-atributnya. 

Dan elaborasi identitas merek dalam hal ini menjadi hal yang cukup 

penting. Dimana secara eksplisit elaborasi identitas merek menurut Aaker dan 

Joachimsthler (2000, 66) mempunyai tiga tujuan, yaitu, pertama, dengan elaborasi 

akan dapat dapat mengurangi ambiguitas, yaitu dengan menambah pemahaman 

dan merinci elemen identitas merek. Kedua , memperkuat kemampuan pengambil 

keputusan untuk mengukur kapasitas dimensi identitas dan untuk menyampaikan 

kepada pelanggan serta membedakan merek. Ketiga, elaborasi dapat menyediakan 

ide dan konsep yang berguna untuk pengembangan target dan kemajuan 



pengembangan merek yang efektif. Lebih lanjut, Aaker membagi elemen 

elaborasi dalam empat elemen: 

1. Identity-Supporting Program Audit 

Elemen ini mereview subtansi yang ada dibalik aspirasi identitas merek.   

2. Identity Role Model  

Elemen ini merupakan sebuah aksi dan program untuk 

mengkomunikasikan merek. 

3. Visual Methapors  

Elemen ini adalah salah satu cara lain untuk menjadikan identitas merek 

lebih hidup. 

4. Brand Identity Prioritization 

Elemen ini menjadikan dimensi merek lebih fokus pada positioning dan 

kemajuan pembangunan merek. 

Menurut Kapferer (2000) ada enam hal yang harus dikandung dalam 

merek agar merek mempunyai identitas yang kuat. Keenam hal tersebut adalah: 

1. Merek mempunyai kualitas fisik. 

Fisik ini terdiri atas sebuah kombinasi antara ciri yang nampak secara 

nyata (yang dapat seketika muncul di benak konsumen ketika dimasukkan 

dalam sebuah survey) atau ciri yang dimunculkan. Fisik merupakan 

kekuatan merek dan juga merupakan nilai tambah yang terlihat.  

2. Merek mempunyai sebuah personalitasnya. 

Melalui proses komunikasi maka secara gradual akan terbangun sebuah 

karakter. Dengan cara pengkomunikasian yang tepat, sebuah produk atau 



jasa akan terlihat karakternya, layaknya sebuah manusia. Ide mempunyai 

karakter yang terkenal akan menjadikan merek begitu meluas. Cara 

termudah untuk membuat personality secara cepat adalah dengan menaruh 

juru bicara ataupun seorang figur, baik itu nyata maupun sekedar simbolis.  

3. Merek mempunyai kultur. 

Maksud kultur di sini adalah serangkaian nilai beri inspirasi merek. 

Elemen kultur dilandaskan pada prinsip dasar pengelolaan isyarat merek 

keluar (produk dan komunikasi).  

4. Merek mempunyai sebuah hubungan. 

Merek merupakan persoalan transaksi dan pertukaran antara manusia, 

dimana juga melibatkan merek pada sektor pelayanan dan penjualan. 

Pelayanan diartikan sebagai sebuah hubungan.  

5. Merek merupakan sebuah refleksi. 

Refleksi dan target seringkali bergabung menjadi satu. Sebuah target 

menjelaskan potensi ataupun pengguna merek. Refleksi pelanggan tidak  

pada target, lebih dari itu, pelanggan ingin merefleksikan dirinya melalui 

penggunaan merek.   

6. Merek berbicara imej kita sendiri. 

Jika refleksi merupakan kaca target keluar, maka imej diri merupakan kaca 

target ke dalam. Melalui sikap kita terhadap beberapa merek tertentu, kita 

benar-benar membangun corak hubungan ke dalam dengan diri kita 

sendiri. 

 



Temporal mengemukakan lebih lanjut peran identitas: 

Tujuan dari memperlengkapi merek dengan identitas (termasuk namanya sendiri) adalah 
untuk membuat orang-orang menyukainya dan memandangnya sebagai sesuatu yang unik 
dalam suatu hal. Dengan melakukannya, pembangunan merek akan suskses dalam 
menghasilkan citra merek yang diinginkan. 

 

Sedangkan dalam penjelasan lain Nicholas Abecrombie (dalam Lury 

1998) mengungkapkan:  

Jika citra begitu penting dalam konsumsi modern dan hubungan produsen konsumen, 
maka kontrol terhadap makna hal-hal tersebut sama pentingnya terhadap distribusi 
otoritas dalam hubungan ini…para produsen berusaha menyesuaikan makna, suatu usaha 
untuk memasukkan citra dan simbol ke dalam benda-benda sehingga dapat dijual atau 
dibeli. Para konsumen, pada sisi lain, berusaha memberi makna sendiri kepada berbagai 
komoditas dan jasa yang mereka beli.  
 

2.7. Kepribadian Merek 

Kepribadian merek (brand personality) merupakan salah satu bagian dari 

identitas merek, namun dalam hal kepribadian merek masuk dalam kajian 

tersendiri sebagai upaya untuk mempertegas karakter merek. Kepribadian merek 

secara formal didefinisikan sebagai seperangkat karakter manusia yang melekat 

pada merek (Aaker,1997). Kepribadian merek diartikan pula sebagai bagian 

keseluruhan citra merek bersangkutan, yang dimengerti barangkali oleh banyak 

pelanggan, tetapi lebih menarik (atau menjijikkan) bagi sebagian konsumen 

dibandingkan bagi yang lain (Engel, et.al., 1994). Persepsi atas kepribadian merek 

dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh interakasi langsung maupun tidak langsung 

antara konsumen dengan merek tersebut (Plumer dalam Aaker, 1997). 

Kepribadian mengembangkan merek dengan memberikan perbedaan dan 

pengalaman emosional (Temporal, 2001, 74). Lebih lanjut Temporal (2001, 73) 

menguraikan: 



Bayangkan seseorang sebagai suatu merek. Ia mungkin berusia sekitar 28 tahun, berkulit 
kuning langsat, bertubuh langsing, dan cantik. Hal yang serupa kita temui dalam ciri-ciri 
suatu produk. Jika Anda mengenal dia sedikit lebih baik, maka hubungan Anda mungkin 
menjadi lebih mendalam, dan Anda akan bisa mempercayainya, senang dengan teman-
temannya, dan bahkan sangat merindukannya ketika ia tidak ada. Bersama dengannya 
sangatlah menyenangkan dan Anda sangat tertarik dengan nilai-nilai dan keprihatinannya. 
Inilah emosi-emosi yang serupa dengan hubungan yang dibangun orang dengan 
kepribadian merek. Pada umumnya manusia menyukai manusia. Jadi, jika suatu 
kepribadian bisa diciptakan untuk suatu merek, maka menarik konsumen kepada merek 
tersebut akan menjadi lebih mudah. Ketika merek berkembang, sebagaimana hubungan 
manusia, dimensi emosilah yang cenderung menjadi  dominan dalam loyalitas. 
 

Kepribadian merek cenderung menawarkan sebuah fungsi simbolisasi 

ataupun ekspresi diri (Keller dalam Aaker,1997). Selanjutnya Aaker (1997) 

mengungkapkan: 

It is argue that the symbolic use of brand is possible because consumers often imbue 
brand with human personality traits (termed animisme; e.g., Gilmore 1919). Consumers 
easily can think about brands as if they were celebrities or famous historical figures 
(Rook 1985) and as they relate to one’s own self (Fournier 1994), which may be due in 
part to the strategies used by advertiesers to imbue a brand with personality traits such as 
anthropomorphization (e.g., California Raisins), personification (e.g., Jolly Green Giant), 
and the creation of user imagery (e.g., Charlie girls).  
 

Sedangkan Aaker dan Joachimsthler (2000,53) menjelaskan peran 

kepribadian merek: 

Brand personality can help provides needed differentiation even in a parity market, 
thereby delivering real equity in several ways. First, a personality can make the brand 
interseting and memorable. Think about it—the worst comment that can be made about a 
person is that he or she has no personality. It is better to be a jerk. A brand without a 
personality has trouble gaining awarness and developing a relationship with customers. 
Second, brand personality stimulates consideration of constructs such as energy and 
youthfulness, which can be useful to many brands. Third, a brand personality can help 
suggest brand-customer relationship such as friend, party companion, or advisor. With the 
personality metaphor in place, relationship development becomes clearer and more 
motivating.  
 

Sehingga ada beberapa tahapan proses yang akan dilalui, sebagaimana 

disebutkan oleh Temporal (2001), yaitu: 

1. Mendefinisikan target konsumen 

2. Mencari tahu apa yang mereka perlukan, inginkan, dan sukai 



3. Membangun suatu profil kepribadian konsumen 

4. Menciptakan kepribadian produk untuk disesuaikan dengan profil produk 

itu 

Selain itu, Temporal (2001) menyebutkan dua hal yang terkait dengan 

kepribadian merek, antara lain:  

1. Kepribadian merek bersifat jangka panjang  

Kepribadian manusia berubah dengan lambat dari waktu ke waktu, setelah 

sebagian besar terbentuk sebelum abad ketujuh. Demikian juga, 

kepribadian merek harus berkembang dengan lambat, dan tidak tunduk 

pada perubahan-perubahan yang cepat atau sering. Konsumen menyukai 

konsistensi dan sifat yang dapat diduga ketika mereka membangun suatu 

hubungan dengan suatu perusahaan atau produk. Membangun suatu 

persahabatan dengan pelanggan merupakan bagian dari sasaran merek. 

Ikatan yang kuat bisa dibangun ketika kepribadian merek dan pelanggan 

bergabung. 

2. Kepribadian merek harus sederhana 

Kepribadian merek tidak boleh terlalu kompleks. Lebih mudah berfokus 

pada tiga atau empat karakteristik kepribadian dan membangunnya dengan 

baik dalam benak orang-orang. Ketika suatu merek mempunyai terlalu 

banyak karkteristik, akan menjadi sulit untuk berperilaku sesuai dengan 

karkateristik-karakteristik itu. Membatasi jumlah karakteristik kepribadian 

tidak perlu membatasi kinerja suatu merek. 



Kepribadian merek bisa memperkuat hubungan merek-pelanggan melalui 

pembangunan hubungan emosional yang kuat. Menciptakan merek dengan 

kepribadian yang serupa dengan kepribadian suatu kelompok konsumen tertentu 

akan menjadi strategi yang efektif. Semakin dekat kepribadian merek dengan 

kepribadian konsumen (atau kepribadian yang mereka hargai atau inginkan), 

semakin besar kesediaan membeli merek tersebut dan semakin setia dalam 

kesetiaan terhadap merek (Temporal, 2001).  

 

2.8. Definisi Visi dan Misi  

Visi menurut Mintzberg (dalam Supratikno, dkk, 2003), adalah ”the achievable 

dream of what an organization wants to do and where it wants to go”.  

Menurut UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

Menurut Crown Dirgantoro (2001;24), visi adalah pandangan yang jauh tentang 

perusahaan; tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan unutk 

mencapai tujuan tersebut.  

David (2002) mendefinisikan pernyataan visi sebagai deklarasi ”alasan 

keberadaan” suatu organisasi. 

Sedangkan menurut Supratikno et al. (2003) misi merupakan rangkaian kegiatan 

utama yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai visinya 

Menurut King and Cleland (David, 2002) ada 6 hal pentingnya misi dalam 

organisasi: 



1. Untuk memastikan kebulatan tujuan dalam organisasi  

2. Untuk menyediakan dasar, atau standar, untuk mengalolasikan sumber 

daya organisasi  

3. Untuk menetapkan nuansa umum atau iklim organisasi  

4. Untuk difungsikan sebagai titik pusat bagi individu-individu agar 

menyelaraskan diri dengan tujuan dan arah organisasi, dan mencegah 

mereka yang tidak dapat berpartisipasi lebih lanjut dalam aktifitas 

organisasi 

5. Untuk mempermudah penerjemahan sasaran menjadi struktur kerja yang 

melibatkan pembagian tugas kepada unsur yang bertanggung jawab dalam 

organisasi 

6. Untuk merinci tujuan organisasi dan menerjemahkan tujuan ini menjadi 

sasaran sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu, dan prestasi 

dapat dinilai  dan dikendalikan   
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