
15 
 

BAB 2 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Teoretis 

2.1.1 Brand 

  Brand menurut Simamora (2001) adalah nama, 

tanda, istilah, simbol, desain, atau kombinasinya yang 

ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi 

(membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari 

barang atau layanan penjual lain. Surachman (2011) 

menjelaskan bahwa brand merupakan salah satu 

atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya pada saat ini sudah meluas karena 

brand suatu produk memberikan nilai tambah produk 

tersebut. Surachman menambahkan, brand tidak 

hanya dilihat pada kesan-kesan penggunanya, tetapi 

harus menempati suatu posisi khusus dalam pikiran 

untuk benar-benar menjadi sebuah brand. Pendapat 

lain dikemukakan oleh Sunyoto dan Danang (2012), 
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dimana brand adalah sesuatu yang melekat pada 

pikiran dan tindakan pelanggan, serta penghubung 

antara pelanggan dengan produk atau perusahaan. 

  Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa brand merupakan sebuah 

identitas (dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, 

desain, atau kombinasi seluruhnya) dari sebuah 

barang atau jasa yang dapat membedakan antara 

produk satu dengan produk lainnya. 

 

2.1.2 Membangun Brand 

 Rangkuti (2004) menjelaskan bahwa 

membangun brand yang kuat memerlukan pondasi 

yang kuat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa membangun 

brand yang kuat dapat dilakukan dengan tiga cara: 

 1. Memiliki positioning yang tepat 

  Positioning sebuah brand dapat dilakukan 

melalui berbagai cara, salah satunya adalah 

dengan menempatkan posisinya secara spesifik 
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di benak pelanggan. Positioning yang tepat 

memerlukan pemahaman yang mendalam 

terhadap produk yang bersangkutan, 

perusahaan, tingkat persaingan, kondisi pasar, 

dan juga konsumen.  

 

 2. Memiliki brand value yang tepat 

  Semakin tepat brand di positioning-kan di benak 

pelanggan maka brand tersebut akan semakin 

kompetitif. Untuk mengelola hal tersebut perlu 

diketahui tentang brand value yang nantinya 

akan membentuk brand personality yang dapat 

menggambarkan adanya perubahan selera 

konsumen.  

 

 3. Memiliki konsep yang tepat 

  Pengembangan konsep merupakan proses 

kreatif, karena berbeda dari positioning, konsep 

dapat terus menerus berubah sesuai dengan 
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daur hidup produk bersangkutan. Konsep yang 

baik adalah konsep yang dapat 

mengkomunikasikan semua elemen brand value 

dan positioning yang tepat sehingga brand image 

dapat terus ditingkatkan. 

 

2.1.3 Brand Image 

  Menurut Kotler (2006), brand image adalah 

penglihatan dan kepercayaan yang terpendam di 

benak konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang 

tertahan di ingatan konsumen. Sedangkan brand 

image menurut Ferrinadewi (2008) adalah persepsi 

tentang brand yang merupakan refleksi memori 

konsumen akan asosiasinya pada brand tersebut. 

Brand image juga merupakan bagian dari brand yang 

dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti 

lambang, desain huruf atau warna khusus, atau 

persepsi pelanggan atas sebuah produk atau jasa yang 

diwakili brand-nya (Surachman, 2011).  
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  Kemudian Schifman dan Kanuk (2010), 

menjelaskan pendapat mereka tentang brand image. 

Menurut Schifman dan Kanuk, brand image adalah 

persepsi yang bertahan lama di dalam benak seiap 

konsumen, dibentuk melalui pengalaman, dan bersifat 

relatif konsisten. Oleh karena itu, sikap dan tindakan 

konsumen terhadap suatu brand image merupakan 

salah satu unsur penting yang mendorong konsumen 

untuk membeli sebuah produk.  

   Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa brand image merupakan 

pemahaman konsumen mengenai brand secara 

keseluruhan, kepercayaan konsumen terhadap suatu 

brand tertentu, dan bagaimana konsumen 

memandang suatu brand. Hal yang harus diperhatikan 

adalah bagaimana mempertahankan dan 

meningkatkan brand image yang baik sehingga bisa 

terus menjaga loyalitas pelanggan.  
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2.1.4 Brand Imagery 

  Brand imagery didefinisikan secara berbeda oleh 

beberapa ahli. Keller (2001) misalnya, mengungkapkan 

bahwa brand imagery sangat terkait dengan bagian 

ekstrinsik dari barang atau jasa, termasuk cara-cara 

yang diupayakan suatu brand dalam rangka 

memenuhi kebutuhan psikologis atau kebutuhan 

sosial dari konsumen. Brand imagery menekankan 

kepada apa yang secara abstrak dipikirkan konsumen 

mengenai suatu brand. 

  Gunelius (2014) menjelaskan mengenai brand 

imagery demikian:  

  “Brand imagery are the tangible or intangible 

elements that consumers associate with a brand. 

It could be a package, an experience, a smell, a 

feelings, a taste, and so on. Brand imagery is 

visual, auditory, olfactory, or tactile. In other 

words, it can come from any of the five senses, 

and can be unique to each consumer”. 
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Definisi di atas menjelaskan tentang adanya elemen-

elemen yang kelihatan maupun tidak kelihatan yang 

diasosiasikan oleh konsumen terhadap sebuah brand. 

  Definisi lain dikemukakan oleh Sotiropoulos 

(2003) dimana brand imagery dikelompokkan menjadi 

user imagery dan usage imagery. User imagery 

menunjukkan profil dan karakteristik dari tipikal 

konsumen pengguna produk dan jasa dari brand 

tertentu. Di sisi lain, usage imagery mengacu pada 

konteks tempat dan waktu penggunaan produk dari 

sebuah brand (Keller, 1993). Dengan demikian brand 

imagery tidak hanya menunjukkan karakteristik 

khusus dari konsumen melainkan juga mencerminkan 

kapan dan dimana konsumen menggunakan produk 

dari brand tertentu.  

  Pengertian lain juga diungkapkan oleh Oliver et 

al. (1993), dimana brand imagery dilihat sebagai 

bagian dari asosiasi sebuah brand yang memiliki 

periode waktu. Hal tersebut merupakan dampak dari 
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bagaimana konsumen merasakan manfaat dari brand 

dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap hal 

tersebut dalam waktu yang panjang. Escalas (2004) 

juga menambahkan bahwa brand imagery mamainkan 

sebuah peran penting dalam membentuk asosiasi 

dalam jiwa atau hati konsumen. 

   Berdasarkan beberapa definisi konsep di atas, 

dapat disimpulkan, brand imagery merupakan kesan 

yang muncul dan dirasakan oleh konsumen terhadap 

suatu brand yang tersimpan dalam ingatan konsumen 

dan dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Brand 

imagery merepresentasikan keseluruhan persepsi 

terhadap brand dan dibentuk dari informasi dan 

pengalaman masa lalu terhadap brand itu serta 

sebagai pembeda dengan produk pesaing. 

  Dalam penelitian ini definisi konsep brand 

imagery yang dijadikan acuan adalah definisi yang 

dikemukakan oleh Gunelius (2014). Gunelius 

menjelaskan bahwa brand imagery merupakan 
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elemen-elemen yang kelihatan maupun yang tidak 

kelihatan yang diasosiasikan oleh konsumen terhadap 

sebuah brand. Dengan kata lain, brand imagery 

berkaitan dengan panca indera seseorang, 

berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan 

dirasakannya. 

 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

  Seperti yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, sejauh ini penelitian tentang brand 

imagery belum banyak dilakukan. Salah satu 

penelitian yang dilakukan oleh Aitken et al (1987) 

dengan judul Children’s Awareness of Cigarette 

Advertisements and Brand Imagery, memaparkan 

tentang seberapa besar kesadaran anak-anak 

terhadap sebuah iklan rokok dan kaitannya dengan 

brand imagery. Penelitian dilakukan di salah satu 

sekolah dasar yang ada di Amerika Serikat, dimana 
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anak-anak sekolah dasar tersebut dijadikan objek 

penelitian.  

  Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

maksud dan tujuan penelitian dilakukan adalah untuk 

melihat seberapa besar dan sejauh mana anak-anak 

tersebut menyadari, memahami maupun mengingat 

tentang sebuah iklan. Iklan dalam penelitian tersebut 

adalah iklan rokok di Amerika Serikat. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa sebagian besar 

anak sekolah dasar sangat menyadari dan memahami 

tentang iklan rokok, merekapun dapat langsung 

mengidentifikasi brand rokok yang diiklankan 

walaupun tanpa ditunjukkan brand rokok tersebut. 

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

anak-anak sekolah dasar tersebut memiliki brand 

imagery yang kuat terhadap brand sebuah produk 

rokok. 
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2.3 Konstruksi Penelitian 

2.3.1 Aspek-Aspek yang Membentuk Brand Imagery 

  Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya oleh Setiadi (2003) bahwa brand imagery 

dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

konsumen terhadap suatu brand. Secara lebih 

spesifik, Mathur (2013) berpendapat bahwa ada 

sejumlah aspek yang membentuk brand imagery. 

Adapun aspek-aspek yang dimaksud adalah user 

profiles, purchase & usage situations, personality and 

values dan history, heritage & experiences. Masing-

masing faktor yang disebutkan di atas telah lebih dulu 

dipaparkan secara rinci oleh Keller (2001). 

  User profiles menggambarkan tentang tipe orang 

yang menggunakan brand tertentu. User profiles 

biasanya meliputi faktor-faktor demografi, user profiles 

juga meliputi faktor-faktor psikologis. Faktor psikologis 

bisa meliputi sikap terhadap kehidupan, karir, 

masalah-masalah sosial dan politik. Sebagai contoh, 
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konsumen meyakini bahwa brand yang digunakan 

oleh banyak orang adalah brand yang popular atau 

market leader. 

  Purchase & usage situations mengenai kondisi 

dimana suatu brand dapat atau sebaiknya dibeli dan 

digunakan. Terdapat beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan dalam purchase & usage situation, 

yaitu tipe channel (department store, specialty store 

dan penjualan langsung melalui internet), Specific 

store (Macy’s, Foot Locker, Fogdog.com), dan 

keringanan pembelian jika ada. Beberapa 

pertimbangan terkait purchase & usage situations 

adalah waktu penggunaan brand; tempat penggunaan 

brand; jenis kegiatan dimana brand itu digunakan. 

  Adapun dua aspek pembentuk terakhir dari 

brand imagery adalah personality and values dan 

history, heritage & experiences. Lima dimensi brand 

personality adalah sebagai berikut sincerity (rendah 

hati, jujur, dan ceria); excitement (berani, semangat, 
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dan imajinatif); competence (terpercaya, cerdas dan 

berhasil); sophistication (high class dan menawan); 

ruggedness (kuat). Terkait history, heritage & 

experience, hubungan dengan masa lalu dari brand 

dan dengan beberapa kejadian penting dalam sejarah 

brand tersebut perlu diperhatikan (Mathur, 2013). 

 

2.3.2 Aspek-Aspek yang Memiliki Peranan Penting 

terhadap Brand Imagery 

  Dalam penelitian ini penulis mencoba 

mengeksplorasi aspek-aspek yang diduga memiliki 

peranan penting terhadap pembentukan brand 

imagery konsumen terhadap sebuah bank. Ada empat 

aspek yang diduga berperan penting terhadap brand 

imagery sebuah bank, yaitu: service quality (kualitas 

layanan), product quality (kualitas produk), price (harga 

atau biaya), dan advertisement (iklan). 
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2.3.2.1  Service Quality (Kualitas Layanan) 

  Aspek pertama yang diduga berperan penting 

terhadap brand imagery sebuah bank adalah kualitas 

layanan. Secara sederhana kualitas layanan 

menggambarkan seberapa baik kualitas layanan yang 

ditawarkan oleh perusahaan atau bank terhadap 

konsumen. Menurut Zeithmal (1996), kualitas layanan 

adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan 

kenyataan para konsumen atas layanan yang mereka 

terima. Kualitas layanan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi konsumen atas layanan 

yang benar-benar mereka terima dengan layanan 

sesungguhnya yang mereka harapkan. 

  Pelayanan yang berkualitas juga merupakan 

pelayanan yang mampu mempertahankan hubungan 

yang baik dengan konsumen melalui sikap ramah dan 

kepedulian yang tinggi terhadap konsumen. Ada 

beberapa hal (etika) yang harus dimiliki oleh para 

pegawai dalam melayani konsumen, di antaranya 
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adalah berperilaku baik dan simpatik terhadap 

konsumen, berlaku adil, bersikap melayani dengan 

rendah hati, menepati janji, dan dapat dipercaya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam hal ini 

kualitas layanan merupakan aspek pertama yang 

diduga memiliki peran penting terhadap pembentukan 

brand imagery sebuah bank, dimana diharapkan 

semakin baik kualitas yang ditawarkan sebuah bank 

maka semakin kuat pula brand imagery konsumen. 

 

2.3.2.2  Product Quality (Kualitas Produk) 

  Aspek kedua yang diduga memiliki peran 

terhadap brand imagery sebuah bank adalah kualitas 

produk. Kualitas produk secara sederhana di 

definisikan sebagai wujud total dan karakteristik 

sebuah produk yang memiliki kemampuan untuk 

memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen. 

Perusahaan akan selalu berusaha memuaskan 

pelanggan mereka dengan menawarkan produk yang 
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berkualitas. Produk yang berkualitas adalah produk 

yang memiliki manfaat bagi konsumen. Jika seseorang 

membayangkan suatu produk maka mereka 

membayangkan manfaat yang akan diperoleh dari 

produk yang akan mereka gunakan. Manfaat dalam 

suatu produk adalah konsekuensi yang diharapkan 

konsumen ketika mereka membeli dan menggunakan 

produk tersebut (Kotler dan Amstrong, 2001). 

  Banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli 

ekonomi. Menurut Kotler (2000), kualitas produk 

merupakan ciri dan karakteristik suatu barang atau 

jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun 

tersirat. Bearden et al. (1995) mengemukakan bahwa 

konsumen pada umumnya menyukai produk-produk 

yang menawarkan ciri paling bermutu dan inovatif. 

  Dalam hal ini konsumen atau nasabah membeli 

jasa perbankan untuk menyelesaikan masalah dan 

nasabah tersebut memberikan nilai terhadap 
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kemampuan layanan perbankan untuk melakukan hal 

tersebut. Nilai yang diberikan tersebut berhubungan 

dengan benefit atau keuntungan yang akan 

diterimanya. Kualitas produk perbankan didapatkan 

dengan cara menemukan keseluruhan harapan 

nasabah dan juga meningkatkan nilai produk. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitas produk juga 

merupakan aspek yang berperan penting terhadap 

pembentukan brand imagery sebuah bank. Sama 

halnya dengan kualitas layanan, dimana semakin baik 

kualitas produk sebuah brand yang ditawarkan oleh 

perusahaan, maka semakin kuat pula brand imagery 

konsumen.  

 

2.3.2.3  Price (Biaya atau Harga) 

  Aspek berikutnya yang juga diduga memiliki 

peran terhadap brand imagery sebuah bank adalah 

harga atau biaya. Harga atau biaya merupakan jumlah 

uang yang harus dibayar konsumen untuk 
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memperoleh suatu produk maupun jasa. Definisi atau 

pengertian harga sendiri menurut Kotler dan Amstrong 

(1997) yaitu jumlah uang yang dibebankan untuk 

sebuah produk dan jasa atau jumlah nilai yang 

konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat 

dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Dari sudut pandang konsumen, harga sering 

kali digunakan sebagai indikator nilai bagaimana 

harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang 

dirasakan atas suatu barang yang diperoleh. 

  Keputusan penetapan harga sebuah perusahan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan 

maupun faktor-faktor eksternal lingkungannya. 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi penetapan 

harga meliputi tujuan pemasaran, strategi bauran 

pemasaran, dan organisasi perusahaan. Faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi keputusan-keputusan 

penetapan harga meliputi sifat penawaran dan 

permintaan, persaingan, dan elemen-elemen 
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lingkungan lainnya misalnya keadaan ekonomi, seperti 

booming atau resesi, inflasi dan tingkat bunga yang 

rendah maupun tinggi. 

  Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan 

harga adalah jumlah biaya administrasi, besaran 

tabungan dan kebijakan khusus dari pihak bank. 

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh 

pihak bank ketika konsumen atau nasabah membuka 

rekening baru, berapa biaya potongan yang diberikan 

pihak bank ketika konsumen atau nasabah 

melakukan pengambilan maupun pengiriman uang. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan besaran tabungan 

adalah batas jumlah tabungan minimum di bank. 

Terakhir adalah mengenai kebijakan-kebijakan 

khusus yang diberikan pihak bank terhadap para 

konsumen atau nasabahnya, salah satu contoh adalah 

pengadaan reward dan sejenisnya. Pada dasarnya 

konsumen ataupun nasabah akan lebih memilih bank 

yang dapat memberikan keuntungan kepada mereka 
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dalam hal harga maupun biaya yang relatif lebih 

rendah dibandingkan dengan bank lainnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka harga atau 

biaya juga memiliki peran penting terhadap 

pembentukan brand imagery sebuah bank, dimana 

semakin rendah harga atau biaya yang ditawarkan, 

maka semakin kuat brand imagery konsumen. 

 

2.3.2.4  Advertisement (Iklan) 

  Selain aspek-aspek di atas, iklan juga diduga 

sebagai salah satu aspek penting yang memiliki peran 

terhadap brand imagery sebuah bank. Iklan 

merupakan salah satu upaya pemasaran yang 

dilakukan untuk memperkuat hubungan suatu brand 

dengan konsumen (Brannan, 2004). Melalui iklan yang 

berkualitas dan menarik, diharapkan konsumen 

memiliki ingatan yang semakin kuat terhadap brand. 

Dengan demikian, pengaruh iklan terhadap 

pembentukan brand imagery diduga positif.  


