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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Citra Merek 

Citra merek menurut Kotler dan Keller (2012) adalah persepsi dan 

kepercayaan yang dipegang oleh konsumen, yang tercermin atau melekat 

dalam benak dan memori dari seorang konsumen sendiri. Persepsi ini dapat 

terbentuk dari informasi atau pengalaman masa lalu konsumen terhadap merek 

tersebut.  

Citra merek juga dapat disimpulkan sebagai pemahaman konsumen 

mengenai merek secara keseluruhan dimana tidak semata ditentukan oleh 

bagaimana pemberian nama yang baik kepada sebuah produk, tetapi juga 

dibutuhkan bagaimana cara memperkenalkan produk tersebut agar dapat 

menjadi sebuah memori bagi konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan 

sebuah produk (Tjiptono, 2005). 

Citra merek dapat digunakan sebagai petunjuk oleh konsumen untuk 

mengevaluasi produk ketika konsumen tidak memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang suatu produk. Terdapat kecenderungan bahwa konsumen akan 

memilih produk yang telah dikenal baik melalui pengalaman menggunakan 

produk maupun berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berbagai 

sumber (Roslina, 2010). 
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a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Citra Merek 

Schiffman dan Kanuk (2006 : 135) menyebutkan faktor-faktor 

pembentuk citra merek adalah sebagai berikut:
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1) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2) Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk 

yang dikonsumsi. 

3) Kegunaan atau manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk 

barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4) Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya. 

5) Resiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan rugi 

yang mungkin dialami oleh konsumen. 

6) Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau 

banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk 

mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka 

panjang. 

7) Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari 

produk tertentu. 

 

 

b. Indikator Citra Merek 

Menurut Kotler & Keller (2003) bahwa indikator dan pengukur citra 

merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek, yaitu: 
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1) Kesukaan asosiasi merek (favorability of brand association)  

Favorability mengarah pada kemampuan merek tersebut untuk mudah 

diingat oleh konsumen. Termasuk dalam kelompok favourable ini 

antara lain: kemudahan merek produk untuk diucapkan, kemampuan 

merek untuk tetap diingat konsumen, maupun kesesuaian antara kesan 

merek dibenak konsumen dengan citra yang diinginkan perusahaan 

atas merek bersangkutan. Pengukuran sebuah merek tidak hanya dari 

tampilan fisik namun juga pada manfaat yang dijanjikan dan tingkat 

keuntungan yang diperoleh pemakai jasa sebuah layanan. Misalnya 

merek Teh Pucuk Harum mudah diingat oleh konsumen dan lain 

sebagainya. 

2) Kekuatan asosiasi merek (strength of brand association)  

Kekuatan asosiasi merek ditentukan dari pengalaman langsung 

konsumen dengan merek, pesan-pesan yang sifatnya non komersial 

maupun yang sifatnya komersial. Pada awalnya, asosiasi merek 

dibentuk dari kombinasi antara kuantitas perhatian konsumen pada 

merek dan ketika konsumen menemukan relevansi juga konsistensi 

antara konsep dirinya dengan merek. Strength mengarah pada 

berbagai keunggulan-keunggulan yang dimiliki merek bersangkutan 

bersifat fisik, dan tidak ditemukan pada merek lainnya. Keunggulan 

merek ini mengacu pada atribut-atribut fisik atas merek bersangkutan 

sehingga bisa dianggap sebuah kelebihan dibandingkan dengan merek 

lainnya. Termasuk pada kelompok strength ini antara lain: 
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penampilan fisik produk keberfungsian semua fasilitas dari produk, 

harga produk, maupun fasilitas dari produk yang bersangkutan. 

Misaalnya merek Teh Pucuk Harum memiliki keunggulan pada 

atribut fisik seperti pada kemasannya dan lain-lain. 

3) Keunikan asosiasi merek (uniqueness of brand association) 

Sebuah brand haruslah unik dan menarik sehingga produk tersebut 

memiliki ciri khas dan sulit untuk ditiru para pesaing. Keunikan suatu 

produk akan memberikan kesan yang cukup membekas terhadap 

ingatan pelanggan akan keunikan brand. Sebuah brand yang memiliki 

ciri khas haruslah dapat melahirkan keinginan pelanggan untuk 

mengetahui lebih jauh dimensi brand yang terkandung di dalamnya. 

Keunikan sebuah merek dapat meyakinkan konsumen bahwa merek 

tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan merek 

lainnya. Misalnya merek Teh Pucuk Harum memiliki ciri khas dengan 

slogan yang dimilikinya yaitu “rasa teh terbaik ada di pucuknya”. 

2. Kualitas Produk  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, 

reparasi produk, dan juga atribut produk lainnya.  

Kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan 

hasil atau kinerja yang sesuai dari apa yang diinginkan konsumen sehingga 

produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemakainya (Kotler, 2003:84). 
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Kualitas yang baik dari suatu produk akan menghasilkan kepuasan konsumen, 

suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila produk tersebut dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau melebihi apa yang dihararapkan oleh konsumen. 

Menurut Tjiptono (2008) kualitas merupakan perpaduan sifat antara 

sifat dan karakteristik yang menetukan sejauh mana keseluruhan dapat 

memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh 

sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Produk 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk atau jasa 

menurut Besterfield (2009:180), antara lain: 

1) Man (tenaga kerja) 

Faktor tenaga kerja sangat berperan penting dalam menentukan kualitas 

produk dari tahap perencanaan sampai produk tersebut sampai ke 

tangan konsumen. 

2) Materials (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 (metode kerja) 
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Metode kerja yang digunakan suatu organisasi akan sangat 

mempengaruhi kualitas dari hasil produksi barang atau jasa. Metode 

kerja haruslah baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. 

4) Machine (mesin) 

Pengendalian, penggunaan dan perawatan mesin haruslah dilakukan 

dengan baik agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar sehingga 

mencapai hasil yang diharapkan. 

5) Environment (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 

Menurut David Garvin dalam (Fandy Tjiptono, 2005) apabila 

perusahaain ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam 

pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan 

oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut 

dengan produk pesaing. Berikut ini adalah dimensi kualitas produk: 

1) Kinerja (performance)  

Kinerja merupakan manfaat atau khasiat utama produk yang dibeli, 

biasanya hal itu menjadi pertimbangan pertama konsumen dalam 

membeli suatu produk. Implementasinya kinerja diartikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap manfaat dasar dari produk yang 
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dikonsumsinya misalnya kemudahan, dan kenyamanan yang diperoleh. 

Seperti minum Teh Pucuk Harum bisa menghilangkan rasa haus. 

2) Daya tahan (durability) 

Keterkaitan ketahanan berapa lama produk dapat digunakan atau 

mencerminkan suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan 

dalam kondisi normal. Waktu garansi atau jaminan produk tidak rusak 

sebelum masa kadaluwarsa yang telah ditetapkan, mencakup umur 

minuman Teh Pucuk Harum berapa lama produk tersebut dapat 

digunakan.  

3) Kehandalan (reliability) 

Adalah peluang suatu produk bebas dari kegagalan saat menjalankan 

fungsinya. Kehandalan juga diartikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap keandalan produk yang dinyatakan dengan kualitas produk 

yang diproduksi oleh perusahaan, misalnya seperti Teh Pucuk Harum 

dibuat dari pucuk daun teh pilihan. 

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification) 

Yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya 

cacat pada produk. Misalnya, standar keamanan Teh Pucuk Harum 

terpenuhi melalui uji laboratorium nasional BPOM dan sudah 

memenuhi standar kesehatan. 
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5) Fitur (features) 

Adalah karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan 

fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk, 

misalnya kelengkapan fasilitas pendukung seperti desain kemasan Teh 

Pucuk Harum yang mudah untuk dikonsumsi sehingga membuat 

konsumen tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. 

6) Kemampuan memperbaiki (serviceability) 

Yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki, 

mudah, cepat, dan kompeten serta kemampuan produk dalam 

memberikan pelayanan. Produk yang mampu diperbaiki tentu 

kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak atau 

sulit diperbaiki. Misalnya, Teh Pucuk Harum mudah ditemukan dimana 

saja atau di toko terdekat. 

7) Keindahan (aesthetics) 

Daya tarik keindahan yang dimiliki produk dengan menunjukkan 

penampilan produk terhadap pembeli, misalkan bentuk desain yang 

artistik pada kemasan warna produk Teh Pucuk Harum dan sebagainya. 

8) Kesan kualitas (perceived quality) 

Produk yang dihasilkan dari perusahaan mampu memberikan kesan 

serta pengaruh yang baik dan tanggung jawab, bahwa pada produk 

tersebut memiliki citra merek yang baik. Seperti komposisi bahan-

bahan pembuatan Teh Pucuk Harum harus diperhatikan. 
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3. Iklan  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) iklan adalah segala bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Menurut Bearden dan Thomas 

(2007) iklan adalah elemen komunikasi pemasaran yang persuasif, 

nonpersonal, dibayar oleh sponsor dan disebarkan melalui saluran komunikasi 

massa untuk mempromosikan pemakaian barang, atau jasa. 

Menurut Tjiptono (2011) berpendapat bahwa iklan memiliki tiga tujuan 

utama, yaitu menginformasikan produk yang ditawarkan dan menciptakan 

permintaan awal, membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk membeli 

produk yang ditawarkan, serta mengingatkan konsumen mengenai keberadaan 

suatu produk serta berupaya melekatkan nama atau merek produk tertentu di 

benak konsumen.  

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklan 

Menurut Rakhmat (2011) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas suatu iklan: 

1) Faktor Personal 

a) Kebutuhan Biologis ( makan, minum, dll) 

b) Selektifitas, artinya suatu pesan akan lebih mudah diterima apabila 

ia menginginkannya 

c) Tingkat Kecerdasan (kognitif), semakin tinggi tingkat kecerdasan 

seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesadarannya untuk 

memahami nilai-nilai kebenaran pada iklan tersebut. 
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d) Faktor biologis, yaitu berupa gender.kebutuhan wanita lebih 

banyak dari pada lelaki, jadi iklan khusus untuk wanita lebih 

banyak dibandingkan iklan khusus untuk pria. 

e) Faktor Soosiogenis, yaitu adalah suatu motif yang mendasari 

(sebab) kita melakukan tindakan tertentu. 

2) Faktor Situasional 

a) Trend, adalah suatu hal yang sedang booming atau ramai 

dibicarakan 

b) Faktor Ekologis, adalah lingkungan yang menjadi sasaran iklan 

tersebut 

c) Faktor Teknologi, adalah yang berkaitan dengan kemajuan 

teknologi yang semakin canggih, sehingga penyebaran iklan dapat 

lebih luas dan bahkan tak terhingga. 

d) Faktor Budaya, adalah seperti apa adat istiadat dari suatu 

masyarakat yang menjadi sasaran iklan tersebut. 

e) Faktor Sosial, adalah berupa peranan, tugas, atau jabatan seseorang 

dalam suatu masyarakat tertentu. 

f) Stimulus orang lain, bagaimana masyarakat atau calon konsumen 

mendapatkan informasi dari lingkungan (orang lain). 

b. Indikator Iklan 

Menurut Wibisono (2006) suatu iklan dapat dikatakan ideal jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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1) Dapat menimbulkan perhatian 

Iklan yang ditayangkan hendaknya dapat menarik perhatian pemirsa, 

oleh karena itu iklan harus dibuat dengan gambar yang menarik, tulisan 

dan kombinasi warna yang serasi dan mencolok, serta kata-kata yang 

mengandung janji, jaminan, serta menunjukkan kualitas produk yang 

diiklankan. Misalnya iklan Teh Pucuk Harum dapat menimbulkan 

perhatian melalui gambar atau tulisan yang ditampilkan. 

2) Menarik 

Iklan yang diberikan kepada pemirsa harus dapat menimbulkan 

perasaan ingin tahu dari konsumen untuk mengetahui merek yang 

diiklankan lebih mendalam, dan biasanya dilakukan dengan 

menggunakan figur iklan yang terkenal disertai dengan alur cerita yang 

menarik perhatian. Misalnya iklan Teh Pucuk Harum menarik dengan 

adanya alur cerita yang menimbulkan rasa ingin tahu dan sebagainya. 

3) Dapat menimbulkan keinginan  

Selain dapat menimbulkan perhatian dan menarik, sebuah iklan yang 

baik juga seharusnya dapat menimbulkan keinginan dalam diri 

konsumen untuk mencoba merek yang diiklankan. Dalam hal ini, 

penting bagi perusahaan untuk mengetahui motif dari pembelian 

konsumen, sebab dengan mengetahui motif pembelian konsumen, 

perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Dan melalui manfaat yang ditawarkan lewat 

iklan, perusahaan berharap untuk dapat mempengaruhi sikap 
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konsumen, yang pada akhirnya dapat mendorong atau menimbulkan 

keinginan konsumen untuk mencoba merek yang diiklankan. Misalnya 

iklan Teh Pucuk Harum menimbulkan keinginan untuk mencoba atau 

mengkonsumsi produk tersebut. 

4) Menghasilkan suatu tindakan  

Setelah timbul keinginan yang kuat, maka konsumen akan mengambil 

tindakan untuk membeli merek yang diiklankan. Dan jika konsumen 

merasa puas dengan produk dari merek tersebut, maka konsumen akan 

mengkonsumsi atau melakukan pembelian ulang produk tersebut. 

Misalnya iklan Teh Pucuk Harum menimbulkan tindakan untuk 

membeli produk tersebut.  

B. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Gambar kerangka konsep berikut ini menjelaskan bahwa kualitas produk 

dan iklan berpengaruh terhadap citra merek, karena ketika konsumen merasa puas 

dan cocok dengan kualitas produk dan iklan yang dimiliki suatu produk maka 

produk tersebut akan mendapatkan citra merek yang baik dimata konsumennya. 

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk kualitas produk (X1) yaitu 

kinerja (performance), daya tahan (durability), kehandalan (reliability), kesesuaian 

dengan spesifikasi (conformance to specification), fitur (features), kemampuan 

memperbaiki (serviceability), keindahan (aesthetics), kesan kualitas (perceived 

quality) (David Garvin dalam Fandy Tjiptono, 2005). Indikator yang digunakan 

untuk iklan (X2) yaitu dapat menimbulkan perhatian, menarik, dapat menimbulkan 

keinginan, menghasilkan suatu tindakan (Wibisono, 2006). Sedangkan indikator 
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yang digunakan untuk citra merek (Y) yaitu kesukaan asosiasi merek (favorability 

of brand association), kekuatan asosiasi merek (strength of brand association), 

keunikan asosiasi merek (uniqueness of brand association) (Kotler & Keller, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Variabel Kualitas Produk Dan Iklan  

Terhadap Citra Merek 

  

Kerangka pikir diatas  menggambarkan adanya pengaruh dari dua variabel 

bebas yaitu kualitas produk (X1) dan iklan (X2) terhadap variabel terikat yaitu citra 

merek (Y) pada konsumen Teh Pucuk Harum di Kota Malang. Hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat secara detail diuraikan dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti dan 

digunakan untuk menerangkan suatu fakta. Pengembangan hipotesis dari penelitian 

ini, dijelaskan seperti berikut ini: 

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Citra Merek 

Ada beberapa penelitian yang mendukung tentang kualitas produk 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap citra merek. Menurut 

Anandia dan Santoso (2015) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. 

Kualitas Produk  

(X1) Citra Merek 

(Y) 

Iklan 

(X2) 

H1 

H2 

H3 
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Sihabudin (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan kualitas produk terhadap citra merek. 

Menurut Megarita dan Sitinjak (2014) berdasarkan hasil penelitiannya 

citra merek memiliki peran dalam meningkatkan pengaruh kualitas produk 

Ultra Milk, kualitas produk dapat  menciptakan  citra  yang  baik  di  benak 

pelanggan  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi pelanggan untuk 

membeli produk Ultra Milk. 

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut maka dapat dihipotesiskan 

bahwa semakin tinggi kualitas produk Teh Pucuk Harum, semakin kuat citra 

merek. 

H1: Semakin tinggi kualitas produk Teh Pucuk Harum, semakin kuat citra 

merek. 

2. Pengaruh Iklan Terhadap Citra Merek 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

dikatakan bahwa iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. 

Menurut Yuniar dkk (2012) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa metode iklan televisi yang terdiri dari empati, persuasi, dampak, dan 

komunikasi berpengaruh positif terhadap citra merek air mineral merek Aqua. 

Menurut  Anggi dan Soesanto (2016) menunjukkan bahwa daya tarik iklan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek Aqua pada Mahasiswa 

S1 di Jawa Tengah dan DIY. 

Menurut Tanoni (2013) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa iklan berpengaruh positif, kuat dan signifikan terhadap citra merek 
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minuan isotonik Mizone di Surabaya. Prasetyaningtyas (2014) menyatakan 

bahwa iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek produk es 

krim walls, hal ini berarti semakin menarik iklan yang dibuat perusahaan akan 

semakin baik pula citra merek dibenak konsumen. 

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut maka dapat dihipotesiskan 

bahwa semakin sering iklan Teh Pucuk Harum ditayangkan di televisi, semakin 

kuat citra merek. 

H2: Semakin sering iklan Teh Pucuk Harum ditayangkan di televisi, semakin 

kuat citra merek. 

3. Pengaruh Kualitas Produk dan Iklan Terhadap Citra Merek 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dinyatakan 

bahwa kualitas produk dan iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

citra merek. Suwarni dkk (2015) menyatakan bahwa kualitas produk dan iklan 

sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek produk susu 

SGM di Kota Malang. Ikaningsih dkk (2017) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa kualitas produk, celebrity endorser, dan daya tarik iklan secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap brand image air minum dalam kemasan Aqua 

di wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Menurut Lestari dan 

Kuncoro (2014) menyatakan bahwa kualitas produk dan iklan secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra merek. 

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut maka dapat dihipotesiskan bahwa 

kualitas produk dan iklan berpengaruh secara positif terhadap citra merek. 
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H3: Kualitas produk dan iklan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap citra merek. 

4. Variabel Yang Memberikan Kontribusi Terbesar Pengaruhnya Terhadap Citra

Merek

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Menurut Suwarni dkk 

(2015) berdasarkan hasil penelitiannya menujukkan bahwa kualitas produk 

berkontribusi besar terhadap citra merek produk susu SGM di Kota Malang. 

Lestari dan Kuncoro (2014) menyatakan bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap citra merek. 

Menurut Situmorang (2017) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap citra 

merek. Menurut Noerchoidah (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

secara umum yang memiliki pengaruh paling besar terhadap citra merek adalah 

dengan meningkatkan kualitas produk.  

Dari hasil penelitian terdahulu tesebut maka dapat dihipotesisan bahwa 

iklan adalah variabel yang memberikan kontribusi terbesar pengaruhnya 

terhadap citra merek. 

H4: Kualitas produk memberikan kontribusi terbesar pengaruhnya terhadap citra 

merek. 


