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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1.  Citra Merek  

 Menurut Kotler dan Keller (2009) merek dapat diartikan sebagai 

nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah 

satu penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Sebuah 

merek memiliki beberapa elemen atau identitas, baik yang bersifat 

tangible (seperti nama merek, simbol, slogan, desain grafis, dan 

sebagainya) maupun intangible (contohnya nilai simbolis, ikatan 

khusus, kepribadian, citra diri dan seterusnya). Tjiptono (2008). 

 Menurut Shimp (2000) Citra merek dapat diartikan sebagai jenis 

asosiasi yang muncul dalam benak konsumen saat mengingat sebuah 

merek tertentu, asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan kepada suatu merek, 

sama halnya ketika kita berfikir mengenai orang lain. Asosiasi tersebut 

bisa berupa jenis-jenis merek, dukungan , kekuatan, dan keunikan 

merek. 

 Menurut Setiadi (2003) citra merek adalah representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap suatu merek dan dibentuk dari informasi 

dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek 
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berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 

seseorang terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang 

positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian    

a. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Citra Merek 

  Terdapat beberapa faktor pembentuk citra merek menurut 

Schiffman dan Kanuk (2006) yaitu kualitas atau mutu yang 

berkaitan dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh produsen 

dengan merek tertentu, dapat dipercaya atau diandalkan berkaitan 

dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat 

tentang suatu produk yang dikonsumsi, kegunaan atau manfaat yang 

terkait dengan fungsi dari suatu produk yang bisa bermanfaatkan 

bagi konsumen, pelayanan yang terkait dengan tugas produsen 

dalam melayani konsumennya, resiko terkait dengan besar kecilnya 

akibat untung dan rugi yang mungkin dialami oleh konsumen saat 

menggunakan produk tersebut. 

  Iklan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi citra 

merek dimana fungsi iklan menurut Shimp (2003) diantaranya 

adalah memberikan informasi, mempersuasi, mengingatkan dan 

memberi nilai tambah. Mengingatkan (reminding) gunanya untuk 

memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat agar senantiasa 

ingat terhadap produk atau merek yang diiklankan tersebut, setelah 
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mengingat produk tersebut, masyarakat lebih mengenal  merek dari 

suatu produk, masyarakat bisa mempersepsikan kesan atau 

keunggulan yang ada didalamnya. Harga yang dalam hal ini 

berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah 

uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mempengaruhi suatu 

produk juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang, yang 

terakhir citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu yang 

berupa pandangan kesepakatan dan informasi yang berkaitan 

dengan suatu merek dari produk tertentu. 

b. Indikator Citra Merek 

Menurut Sutisna dalam Andrianto (2013) mendefinisikancitra 

produk adalah jumlah dari gambaran-gambaran, kesan-kesan dan 

keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu 

obyek. Citra merek dapat diukur melalui indikator-indikator 

diantaranya adalah simbol yang sudah dikenal, reputasi merek yang 

sudah dikenal, percaya pada kualitas mereknya dan mengikuti 

perkembangan jaman serta perawatannya yang mudah.  

2. Iklan Televisi 

 Menurut Tjiptono (2005) menyatakan iklan merupakan bentuk 

komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang 

keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian 
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rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah 

pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. 

 Secara sederhana iklan adalah pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media (Kasali, 

2007). Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007) iklan adalah segala 

bentuk presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa 

oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. 

a. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Iklan 

 Terdapat dua faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu iklan 

menurut Dewi dan Liza (2008) diantaranya adalah faktor personal dan 

faktor situasional. Faktor personal meliputi kebutuhan biolodis, 

selektifitas, tingkat kecerdasan, faktor biologis, faktor sosiogenis, 

sikap, dan kemauan. Faktor situasional diantaranya seperti tren, faktor 

ekologis, faktor teknologi, faktor budaya, faktor sosial dan stimulus 

orang lain. 

b. Dimensi Iklan 

         Agar iklan berhasil merangsang tindakan pembeli, menurut 

Kotler dan Keller (2009) setidaknya harus memenuhi kriteria AIDA 

yaitu: 

1.)  Attention (Tahap Menaruh Perhatian) adalah tahapan 

dimana kita harus bisa membuat para konsumen sadar akan 

keberadaan produk kita. Baik promosi menggunakan iklan cetak, 
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radio, TV, atau jaringan personal lainnya. Indikator attention 

meliputi pesan yang disampaikan dalam iklan, frekuensi 

penayangan iklan dan visualisasi iklan.   

2.) Interest (Tahap Ketertarikan) setelah berhasil meraih 

perhatian konsumen, harus dilakukan follow up yang baik, yaitu 

tahapan lebih dalam memberikan informasi produk, membujuk dan 

mampu memberikan alasan kenapa konsumen harus membeli 

produk yang kita tawarkan. Interest memiliki indikator meliputi 

efektivitas media yang digunakan, persepsi konsumen mengenai 

produk setelah iklan ditampilkan, kejelasan pesan. 

3.) Desire (Tahap Berhasrat atau Berniat) adalah tahapan 

memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak kosumen, dimana 

agar timbul keinginan dan hasrat untuk membeli produk kita. 

Indikator dari desire adalah perolehan informasi dari iklan, minat 

konsumen akan iklan dan kepercayaan konsumen akan produk. 

4.) Action (Tahap Memutuskan untuk Membeli) adalah 

tahapan dimana konsumen agar mengambil tindakan untuk mulai 

membeli produk kita sekarang. Kemampuan  konsumen  

memahami isi pesan yang diiklankan inilah yang dapat 

menumbuhkan kesadaran (awareness) di benak konsumen. 

Indikator Action meliputi keyakinan untuk membeli produk, 
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kecenderungan akan melakukan pembelian dan keseuaian produk 

berdasarkan iklan. (Kotler, 2005).   

c. Iklan Televisi 

 Iklan televisi adalah sebuah film persuasif yang sangat pendek, 

ditayangkan kepada audiens pada menit-menit celah antar program, 

atau pada saat program sengaja dihentikan untuk menayangkan iklan. 

Terdapat tiga jenis dasar iklan televisi : 

1.)  Iklan yang menjual fokus pada atribut khusus dari suatu produk 

tujuannya adalah menstimulasi ketertarikan pada produk dan 

keinginan untuk membeli. 

2.) Iklan citra fokusnya adalah menciptakan aura atau citra untuk 

produk, servis, atau perusahaan. Iklan jenis ini juga menjual ide. 

Tujuannya adalah membuat konsumen memiliki perasaan positif 

mengenai perusahaan, produk, atau jasa, yang berujung pada 

penjualan. 

3.) Informasi tentang suatu kegiatan atau pesan publik, fokusnya untuk 

menginformasikan atau mempengaruhi publik tentang sesuatu yang 

terdapat dalam kehendak sendiri, biasanya penjualan bukanlah  tujuan 

akhirnya. Elin dalam Anggraini dan Dharmayanti (2014). 

 Berikut kekuatan dan kelemahan media iklan televisi menurut 

Wells, Burnett, dan Moriarty dalam Anggraini dan Dharmayanti 

(2014): 
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1.) Kekuatan media televisi meliputi dapat dinikmati oleh siapa saja, 

dapat menjangkau daerah yang luas, waktu siarannya sudah tertentu, 

memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat 

memberikan kombinasi antara suara dengan gambar (yang bergerak), 

memudahkan para audiensnya untuk memahami yang diiklankan, 

tidak memerlukan keahlian dan kemampuan membaca seperti pada 

media cetak. Dengan gambar –gambar, semua orang sudah cukup 

mengerti maknanya. 

2.) Kekurangan media televisi adalah biaya yang relatif tinggi, hanya 

dapat dinikmati sebentar (pesan berlalu sangat cepat), khalayak yang 

selektif (tidak setajam media lainnya kemungkinan menjangkau 

segmen tidak tepat karena pemborosan geografis) , kesulitan teknis, 

iklan–iklan tidak bisa luwes dipindah jam tayang karena kepadatan 

program acara televisi, tidak semua orang memiliki pesawat televisi 

melihat harganya yang relatif mahal. 

3. Kualitas Produk 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2012) kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsiya, hal ini 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, reparasi produk, dan juga atribut produk lainnya. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) kualitas didefinisikan sebagai 

keseluruhan ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada 
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kemampuan memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang 

tersirat.  

 Menurut Tjiptono (2008) kualitas merupakan perpaduan antara 

sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai 

seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 

Sedangkan kualitas produk menurut Juran (2004) kualitas produk 

adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan. 

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas produk  

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk atau jasa 

menurut Besterfield (2009) antara lain: 

1.) Man atau tenaga kerja, Faktor tenaga kerja sangat berperan penting 

dalam menentukan kualitas produk dari tahap perencanaan sampai 

produk tersebut sampai ke tangan konsumen. 

2.) Materials atau bahan baku, kualitas bahan baku akan sangat 

mempengaruhi kualitas dari suatu barang dan jasa. Jadi  dalam   usaha  

menghasilkan  barang  atau  jasa  yang  berkualitas  maka bahan baku 

yang tersedia haruslah berkualitas juga. 

3.) Method atau metode kerja, metode kerja yang digunakan suatu 

organisasi  akan sangat mempengaruhi kualitas dari hasil produksi 
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barang atau  jasa.  Metode kerja haruslah baik dari perencanaan  sampai 

dengan pelaksanaannya. 

4.) Machine merupakan pengendalian, penggunaan dan perawatan 

mesin haruslah dilakukan dengan baik agar proses produksi dapat 

berjalan dengan lancar sehingga mencapai hasil yang diharapkan. 

5.) Environment atau lingkungan, lingkungan produksi haruslah dapat 

mendukung jalannya proses produksi, sehingga proses produksi  dapat 

berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang  sesuai dengan 

harapan. 

b. Dimensi Kualitas Produk  

  Gaspersz (2008) menjelaskan bahwa dimensi dari kualitas 

produk ini meliputi tujuh dimensi, yang terdiri dari: 

1.) Kinerja (Performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk 

seseungguhnya. Performance sebuah produk merupakan pencerminan 

bagaimana sebuah produk itu disajikan atau ditampilkan kepada 

pelanggan. Tingkat pengukuran kinerja pada dasarnya mengacu pada 

tingkat karakteristik dasar produk itu beroperasi. Sebuah produk 

dikatakan memiliki kinerja yang baik bilamana dapat memenuhi 

harapan. Bagi setiap produk atau jasa, dimensi kinerja bisa berlainan, 

tergantung pada functional value yang dijanjikan oleh perusahaan. 
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2.) Keandalan (Reliability) yaitu tingkat kendalan suatu produk atau 

konsistensi keandalan sebuah produk didalam proses operasionalnya 

dimata konsumen. Keandalan sebuah produk juga merupakan ukuran 

kemungkinan suatu produk tidak akan rusak atau gagal dalam suatu 

periode waktu tertentu. Sebuah produk dikatakan memiliki keandalan 

yang tinggi bilamana dapat menarik kepercayaan dari konsumen terkait 

kualitas keandalan sebuah produk. Dimensi kinerja dan keandalan 

sekilas  hampir sama tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. 

Keandalan lebih menunjukkan probabilitas produk menjalankan 

fungsinya. 

3.) Keistimewaan tambahan (features) yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan 

atribut-atribut yang ada pada sebuah produk. Pada titik tertentu, kinerja 

dari setiap merek hampir sama tetapi justru perbedaannya terletak pada 

fiturnya. Ini juga mengakibatkan harapan pelanggan terhadap dimensi 

kinerja relatif homogen dan harapan terhadap fitur relatif heterogen. 

4.) Kesesuaian (conformance) kesesuaian dengan spesifikasi 

(conformance to specifications) yaitu sejauh mana karakteristik desain 

dan operasi memenuhi standar- standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana semua unit 

yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang 

dijanjikan. Definisi diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesesuaian 

sebuah produk dikatakan telah akurat bilamana produk-produk yang 
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dipasarkan oleh produsen telah sesuai perencanaan perusahaan yang 

berarti merupakan produk-produk yang mayoritas diinginkan 

pelanggan. 

5.) Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu 

ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan 

atau berat. Definisi diatas bilamana diterapkan pada pengukuran sebuah 

makanan dan minuman sebuah restoran, maka pengertian daya tahan 

diatas adalah tingkat usia sebuah produk masih dapat dikonsumsi oleh 

konsumen. Ukuran usia ini pada produk biasanya tergantung dari 

pemakaian sebuah produk. 

6.) Serviceability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan dan 

dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kemudahan memperbaiki 

suatu produk yang  rusak atau gagal. Disini artinya bilamana sebuah 

produk rusak atau gagal maka kesiapan perbaikan produk tersebut  

dapat dihandalkan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. 

7.) Keindahan produk (Aesthethics) terhadap panca indera dan dapat 

didefinisikan sebagai atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk, 

seperti warna, model atau desain, bentuk, rasa, aroma dan lain-lain. 

Pada dasarnya keindahan produk merupakan elemen yang melengkapi 
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fungsi dasar suatu produk sehingga performance sebuah produk akan 

menjadi lebih baik dihadapan pelanggan. 

B.  Kerangka Pikir 

  Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu diatas, maka 

dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang 

disajikan dalam gambar 2.2  

 

 

 

 

 

   

  Penjelasan dari kerangka penelitian ini menggambarkan adanya 

pengaruh dari variabel independen yaitu iklan televisi dan kualitas 

produk terhadap variabel dependen yaitu citra merek (Y) serta 

pengaruh secara simultan dari variabel independen iklan televisi dan 

kualitas produk  bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu citra 

merek (Y) pada konsumen Smartphone Samsung di Malang. 

 

 

 

Iklan Televisi 

 

 Citra Merek (Y) 

 

 

 

Gambar 2.2  Kerangka Pikir 

Kualitas Produk 

 
 

 

 

 

Sumber : Peneliti (diolah), 2018 
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C. Hipotesis 

  Berdasarkan teori pendukung dan keranga pikir dalam penelitian 

ini, maka dapat dihipotesiskan: 

1. Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Citra Merek 

 Ada beberapa penelitian yang mendukung iklan berpengaruh 

terhadap citra merek. Sasetyo, dkk (2012) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang cukup berarti dari format iklan terhadap pembentukan 

citra merek. Format iklan yang menciptakan suasana keseharian baik 

dari gerakan, kata-kata yang terdengar, hingga slogan iklan, 

menciptakan asosiasi merek dengan kejadian sehari-hari yang dialami 

oleh responden.  

 Menurut Mirahwaty dan Prabowo (2013) berdasarkan hasil 

penelitian  yang  dilakukan  pengaruh variabel iklan dan personal 

selling terhadap citra merek dan dampaknya pada repurchase memiliki 

pengaruh. Dengan adanya iklan dan personal selling yang baik maka 

akan mencitrakan sebuah citra merek yang baik juga kepada perusahaan 

tersebut dengan begitu pelanggan (agen) akan memesan kembali 

(repurchase).  

 Menurut Ikfanudin dan Agustin (2015) berdasarkan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa iklan berpengaruh signifikan 

terhadap citra merek, pengaruh aspek-aspek dalam tayangan iklan yang 

terdiri dari voice, music, seen words, picture, colour dan movement. 
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hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya citra merek ditentukan 

oleh seberapa baik persepsi pemirsa televisi atas semua aspek tayangan 

iklan yang mereka tonton. Indriani dan Hendiarti (2009) menyatakan 

bahwa semakin tinggi efektifitas iklan maka semakin tinggi citra merek. 

 Ronalt (2008) menyatakan secara deskriptif sebagian besar 

responden tertarik akan iklan TV dan citra merek nya yang tinggi, 

selain itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklan TV 

terhadap citra merek. Dari penelitian dahulu tersebut dapat disimpulkan 

bahwa iklan televisi berpengaruh terhadap citra merek. 

 : Iklan Televisi Berpengaruh terhadap Citra Merek. 

2.    Pengaruh Kualitas Produk terhadap Citra Merek 

 Ada beberapa penelitian yang mendukung kualitas produk 

berpengaruh terhadap citra merek. Menurut Wahid (2014) dari 

pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh 

yang searah antara kualitas produk dengan citra merek. Apabila suatu 

produk memiliki kualitas produk yang baik maka akan semakin tinggi 

citra merknya di mata pelanggan. Hal ini mendukung penelitian 

Murphy (1990), Schiffman dan Kanuk (2008) bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap citra merek.  

 Menurut Sihabudin (2015) terdapat pengaruh parsial dan dominan 

dari kualitas produk terhadap citra merek handphone Samsung dilihat 
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dari ukuran produk, kamera, kejelasan suara, fungsi produk dan umur 

ekonomis. 

 Rinda (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kualitas produk terhadap citra merek 

(smartphone merek Samsung) pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Menurut Permana (2016) 

menyatakan semakin tinggi kualitas produk dan brand ambassador 

maka citra merek dan keputusan pembelian akan meningkat. 

 Dari penelitian dahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh terhadap citra merek. 

 : Kualitas Produk Berpengaruh terhadap Citra Merek 

3. Pengaruh Iklan Televisi dan Kualitas Produk bersama-sama Terhadap 

Citra Merek 

 Fatimah (2015) menyatakan iklan berpengaruh terhadap citra 

merek berdasarkan koefisien jalur, kualitas produk terhadap citra merek 

dan pengaruh citra merek terhadap minat beli. Berdasarkan koefisien 

jalur, hal ini menunjukan bahwa iklan dan kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap citra merek dan citra merek berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat beli. Lestari dan Kuncoro (2014) 

menyatakan kualitas produk dan iklan secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel citra merek. 

 Noerchoidah (2013) menyatakan variabel kualitas produk dan iklan 

dapat mempengaruhi secara siknifikan terhadap masing-masing 
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variabel yaitu citra merek dan keputusan pembelian. Situmorang (2017) 

menyatakan kualitas produk dan iklan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek. Purnamasari (2015) menyatakan hasil 

penelitian menunjukan bahwa kualitas produk dan iklan media televisi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek secara simultan 

maupun parsial. Dari penelitian dahulu tersebut dapat disimpulkan 

bahwa iklan televisi dan kualitas produk berpengaruh terhadap citra 

merek. 

 : Iklan Televisi dan Kualitas Produk Berpengaruh secara 

Simultan terhadap Citra Merek. 


