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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Surya 

Wijaya (2011), untuk mengatahui pengaruh elemen ekuitas merek yang 

terdiri dari kesadaran merek (brand awareness), kesan kualitas (perceived 

quality), asosiasi merek (brand associations), loyalitas merek (brand loyalty) 

terhadap keputusan pembelian handphone Blackberry. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa elemen elemen ekuitas merek 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara 

parsial semua variabel berpengaruh kecuali kesan kualitas, sedangkan  

variabel kesadaran merek memiliki pengaruh dominan diantara variabel 

elemen ekuitas merek lainnya. 

Hasil penelitian selanjutnya adalah penelitian Rizal Fathoni (2007). 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas 

merek yang meliputi Brand Awareness, Brand Associations, Perceived 

Quality, dan Brand Loyalty terhadap keputusan pembelian baik secara 

simultan ataupun parsial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Brand 

Awareness (kesadaran merek), Brand Associations (asosiasi merek), 

Perceived Quality (kesan kualitas) dan Brand Loyalty (loyalitas merek) 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Kesadaran 

merek dan asosiasi merek berpengaruh secara parsial sedangkan  kesan 
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kualitas dan loyalitas tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

handphone Nokia. 

B. Landasan Teori 

1. Merek  

Merek (brand) telah menjadi elemen krusial yang berkontribusi 

terhadap kesuksesan sebuah organisasi pemasaran, baik organisasi bisnis 

maupun nirlaba, pemanufaktur maupun penyedia jasa , dan organisasi 

lokal, regional, maupun global (Tjiptono, 2011). 

Istilah brand sendiri berasal dari kata brandr yang berarti “to 

brand”, yaitu aktivitas yang sering dilakukan para peternak sapi di 

Amerika dengan memberi tanda pada ternak-ternak mereka untuk 

memudahkan identifikasi kepemilikan sebelum dijual ke pasar (Keller, 

1998 dalam Sadat, 2009). Sementara itu, kata merek yang sering kita 

gunakan sebagai terjemahan kata brand berasal dari bahasa Belanda yang 

diadopsi dan digunakan secara luas dalam bahasa pemasaran kita (Afiff, 

2002 dalam Sadat, 2009).   

Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, 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 untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa 

(Tjiptono, 2011). Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi versi 

American Marketing Association (dalam Kotler dan Keller, 2009) yang 

menekankan peranan merek sebagai identifier dan differentiator.  
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Freddy Rangkuti (2004) mendefinisikan merek merupakan janji 

penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat, dan jasa 

tertentu kepada pembeli. Merek bukan sekedar simbol, karena merek 

memiliki enam tingkat pengertian (Rangkuti,2004) , yaitu 

a.  Atribut, setiap merek memiliki atribut yang perlu dikelola dan 

diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut 

atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek. Contohnya, 

BMW seri 7 merupakan merek mobil dirancang dengan kualitas 

tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharga jual mahal 

serta dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan multinasional. 

b. Manfaat, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen 

sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut. Dalam hal ini 

atribut merek diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional atau manfaat emosional. Sebagai gambaran, atribut 

“aman” dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional. 

Contohnya, selama mengendarai BMW seri 7, saya merasa aman. 

c. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai tinggi bagi 

produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh 

konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat 

mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

d. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, 

Mercedes mewakili budaya jerman yang terorganisasi dengan 
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baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan 

produk berkualitas tinggi. 

e. Kepribadian, merek juga mewakili kepribadian, yaitu kepribadian 

para penggunanya Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, 

kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek 

yang digunakan. 

f. Pemakai, yaitu merek menunjukan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk tersebut. Itulah sebabnya para pemasar 

selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk 

penggunaan mereknya. Misalnya, untuk menggambarkan orang 

yang sukses selalu menggunakan BMW seri 7. 

Menurut Rangkuti (2004), merek merupakan hal yang sangat penting 

baik bagi produsen maupun konsumen. Dari sisi konsumen, merek 

mempermudah pembelian. Bila tidak ada merek, konsumen harus 

mengevaluasi semua produk yang tidak memiliki merek setiap kali akan 

melakukan pembelian.  
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Berikut ini terdapat beberapa manfaat merek yang dapat diperoleh 

pelanggan dan perusahaan. 

Tabel: 2.1 

Manfaat Merek Bagi Pelanggan dan Perusahaan 

Pelanggan Perusahaan 

a. Merek sebagai sinyal kualitas  

b. Mempermudah proses/ 

memandu pembelian  

c. Alat mengidentifikasi produk  

d. Mengurangi resiko  

e. Memberi nilai psikologis  

f. Dapat mewakili kepribadian  

 

a. Magnet Pelanggan  

b. Alat proteksi dari imitator  

c. Memiliki segmen pelanggan loyal  

d. Membedakan produk dari pesaing  

e. Memudahkan penawaran produk 

baru  

f. Bernilai finansial tinggi  

g. Senjata dalam kompetisi  

Sumber : Sadat, 2009 

Rangkuti (2004) mengungkapkan, membangun merek yang kuat 

memerlukan fondasi yang juga kuat, yang dapat dilakukan melalui : 

a. Memiliki positioning yang tepat 

Merek dapat di positioning kan dengan berbagai cara, 

misalnya dengan menempatkan posisinya secara spesifik di benak 

pelanggan. Positioning yang tepat memerlukan pemahaman yang 

mendalam terhadap produk yang bersangkutan, perusahaan, 

tingkat persaingan, kondisi pasar serta pelanggan. 

b. Memiliki brand value yang tepat 

Semakin tepat merek dipositioningkan di benak 

pelanggan, merek tersebut akan semakin kompetitif. Untuk 

mengelola hal tersebut kita perlu mengetahui brand value akan 
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membentuk brand personality yang mencerminkan gejolak 

perubahan selera konsumen. 

c. Memiliki konsep yang tepat 

Pengembangan konsep merupakan proses kreatif, karena 

berbeda dari positioning, konsep dapat terus menerus berubah 

sesuai dengan daur hidup produk bersangkutan. Konsep yang baik 

adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-elemen brand 

value dan positioning yang tepat, sehingga brand image dapat 

terus ditingkatkan. 

2. Ekuitas Merek  

Terdapat banyak makna dalam konsep ekuitas merek (brand equity), 

terdapat tiga teori yang banyak dipakai mengenai istilah brand equity, 

yaitu brand equity yang dikaitkan dengan nilai uang (financial value), 

ekuitas merek yang dikaitkan dengan perluasan merek (brand extension) 

dan ekuitas merek yang dikaitkan dengan perspektif pelanggan. 

Astuti dan Cahyadi (2007) mendefinisikan ekuitas merek (brand 

equity) adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh 

pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang 

memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, dan 

keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing. 

Simamora (2001) dalam Pratama (2010) mendefinisikan ekuitas 

merek (brand equity) adalah kekuatan merek atau kesaktian merek yang 

memberikan nilai kepada konsumen. 
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Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan ekuitas merek adalah nilai 

tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat 

tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam 

hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan 

profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. 

Aaker (1991) mendefinisikan ekuitas merek adalah seperangkat asset 

dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan 

simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh 

suatu barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Konsep ekuitas 

merek dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu kesadaran 

merek (brand awareness), kesan kualitas (perceived quality), asosiasi 

merek (brand association), loyalitas merek (brand loyalty), dan aset-aset 

dari hak merek lain (other proprietary brand assets). 

Berdasarkan berbagai pengertian diatas mengenai ekuitas merek 

dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek adalah sekumpulan asset tidak 

berwujud, liabilitas dan totalitas yang bersifat jangka panjang yang dapat 

menambah atau mengurangi nilai pada barang atau jasa kepada perusahaan 

atau konsumen, sehingga nantinya merek menciptakan ikatan emosional 

yang terjadi antara konsumen dan perusahaan.  
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Gambar: 2.1 : Konsep Brand Equity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Aaker (1996) dalam Rangkuti (2004). 

 

Yoo, Dontu dan Lee (2001) dalam Tjiptono (2011) menyusun 

rerangka konseptual ekuitas merek berdasarkan model Aaker yang 

didasarkan pada tiga pemikiran utama: (1) ekuitas merek menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan perusahaan; (2) nilai bagi pelanggan 

meningkatkan nilai bagi perusahaan; dan (3) ekuitas merek terdiri atas  

berbagai dimensi (kesadaran merek (brand awareness), kesan kualitas 

(perceived quality), asosiasi merek (brand association), dan loyalitas 

merek (brand loyalty). 
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a. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu (Aaker, 1996 dalam Rangkut, 2004). 

Kesadaran merek merupakan elemen ekuitas yang sangat penting bagi 

perusahaan karena kesadaran merek dapat berpengaruh secara langsung 

terhadap ekuitas merek. Apabila kesadaran konsumen terhadap merek 

rendah, maka dapat di pastikan bahwa ekuitas mereknya juga akan rendah  

Peranan kesadaran merek (Brand Awareness) dalam membantu suatu 

merek dapat dipahami bagaimana kesadaran merek menciptakan suatu 

nilai. Nilai-nilai tersebut antara lain menurut Durianto (2004): 

1) Jangkar yang menjadi pengait bagi asosiasi lain; 

Suatu merek yang kesadarannya tinggi akan membantu 

asosiasi- asosiasi yang melekat pada merek tersebut karena daya 

jelajah merek tersebut menjadi sangat tinggi dibenak konsumen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kesadaran suatu 

merek rendah, maka asosiasi yang diciptakan oleh pemasar akan 

sulit melekat pada merek tersebut. 

2) Familiar atau rasa suka; 

Jika kesadaran terhadap merek tinggi, maka konsumen 

akan merasa akrab dengan merek tersebut, sehingga lama 

kelamaan dapat menimbulkan rasa suka. 

3) Komitmen; 
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Kesadaran merek dapat menandakan keberadaan, 

komitmen, dan inti yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 

Apabila kesadaran akan merek tinggi, maka kehadiran merek 

tersebut akan selalu dirasakan. 

4) Mempertimbangkan merek. 

Dalam melakukan keputusan pembelian konsumen akan 

menyeleksi merek-merek yang dikenal dalam suatu kelompok 

untuk dipertimbangkan. Merek dengan top of mind yang tinggi 

mempunyai nilai pertimbangan yang tinggi. Jika suatu merek 

tidak tersimpan dalam ingatan, merek tersebut tidak akan 

dipertimbangkan dalam benak konsumen. 

Peran Kesadaran merek dalam keseluruhan ekuitas merek tergantung 

sejauh mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. 

Kedasaran merek terdiri dari elemen-elemen kesadaran yaitu:  

1) Unware of brand (tidak menyadari merek), merupakan tingkatan 

paling rendah dari piramida brand awareness, dimana 

konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. 

2) Brand recognition (pengenalan merek), merupakan tingkat 

minimal dari dari kesadaran merek. Mungkin pembeli mengenal 

merek tersebut, tetapi tidak ingat dan pembeli akan ingat setelah 

melihat atau diingatkan kembali merek tersebut. 
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3) Brand recall (pengingatan kembali atas merek), pada tingkat ini 

konsumen perlu dibantu untuk mengingatkan kembali terhadap 

merek, disini letak perlunya iklan dan pelayanan. 

4) Top of mind (puncak pikiran), merupakan tingkat tertinggi dari 

brand awareness, pada tingkat ini konsumen mengingat sebuah 

kategori produk, maka merek yang pertama kali muncul adalah 

merek yang ada dalam puncak pikirannya.  

b. Kesan Kualitas (Perceived Quality) 

Kesan Kualitas menurut Aaker (1996) dalam Rangkuti (2004) adalah 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 

Terdapat lima keuntungan kesan kualitas yaitu : 

1) Alasan membeli, kesan kualitas sebuah merek memberikan 

alasan yang penting untuk membeli. Hal ini mempengaruhi 

merek-merek mana yang dipertimbangkan dan kemudian merek 

apa yang dipilih. 

2) Diferensiasi, suatu karakteristik penting dari merek adalah 

posisinya dalam dimensi kualitas. 

3) Harga optimum, keuntungan ini memberikan pilihan pilihan 

didalam menetapkan harga optimum (premium price). 

4) Meningkatkan minat para distributor, memiliki arti penting bagi 

para distributor, pengecer serta berbagai saluran distribusi 

lainnya, hal ini dapat membantu perluasan distribusi. 
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5) Perluasan merek, kesan kualitas dapat dieksploitasi dengan cara 

mengenalkan berbagai perluasan merek, yaitu dengan 

menggunakan merek tertentu untuk masuk kedalam kategori 

produk baru.  

Berbagai dimensi yang mendasari penilaian kesan kualitas akan 

bergantung pada konteksnya. Menurut Kotler dalam Kabo (2012) terdapat 

dimensi-dimensi kualitas produk, meliputi: 

1) Ciri-ciri (features) 

Ciri adalah sifat yang menunjang fungsi dasar produk. 

Ciri adalah kiat kompetitif untuk membedakan produk 

perusahaan. Dalam implementasinya, ciri diartikan sebagai 

persepsi pelanggan untuk membedakan produk perusahaan 

dengan pesaing yang digunakan untuk menunjang fungsi dasar 

produk. 

2) Kinerja (performance) 

Dimensi ini menunjukkan tingkat operasi produk atau 

kegunaan dasar dari suatu produk. Dalam implementasinya, 

kinerja diartikan sebagai persepsi pelanggan terhadap manfaat 

dasar dari produk yang digunakannya. 

3) Kesesuaian (conformance) 

Kesesuaian mengukur sejauh mana sifat rancangan dan 

operasi produk mendekati standar yang dituju. Dalam 

implementasinya, kesesuaian diartikan sebagai persepsi 
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pelanggan terhadap spesifikasi sasaran yang dijanjikan terhadap 

produk yang digunakannya. 

4) Daya tahan (Durability) 

Ketahanan mencermikan suatu ukuran usia operasi 

produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan atau berat. 

Ketahanan dapat juga diartikan sebagai ukuran harapan hidup 

produk. Dalam implementasinya, daya tahan diartikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap umur ekonomis produk yang akan 

digunakan. 

5) Keandalan (reliability) 

Keandalan mengukur kemungkinan produk tidak rusak 

selama jangka waktu tertentu. Dalam implementasinya, 

kendalan diartikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keandalan produk yang dinyatakan dengan waktu garansi atau 

jaminan produk tidak rusak sebelum masa kadaluwarsa 

ditetapkan. 

6) Kemudahan perbaikan (service ability) 

Dimensi ini mencerminkan kemampuan memberikan 

pelayanan pada produk tersebut, yang meliputi perbaikan dan 

penanganan keluhan (complain) yang memuaskan. Dalam 

implementasinya, perbaikan atau layanan diartikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan badan 

usaha atau agen penjual kepada pelanggan. 
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7) Keindahan (aesthetics) 

Keindahan menunjukkan bagaimana penampilan atau 

daya tarik produk terhadap pembeli. Dimensi ini dapat dijadikan 

senjata untuk membedakan dua produk yang terlihat sama. 

Dalam implementasinya, keindahan diartikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap daya tarik produk. 

c. Asosiasi Merek (Brand Association) 

Pengertian asosiasi merek menurut Aaker (1996) dalam Rangkuti 

(2004) adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. 

Berbagai asosiasi merek yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga 

membentuk citra tentang merek atau brand image didalam benak 

konsumen. Konsumen yang menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap brand image atau hal ini disebut kepribadian 

merek (brand personality). 

Selanjutnya konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara 

fisik berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat secara 

terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan terhadap merek 

tertentu yang disebut loyalitas merek (brand loyalty). 

Menurut Aaker (1997) dalam Humdiana (2005) asosiasi-asosiasi 

yang terkait dengan suatu merek umumnya dihubungkan dengan berbagai 

hal berikut: 
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1) Atribut produk (product attributes) 

Atribut produk yang paling banyak digunakan dalam 

strategi posisioning adalah mengasosiasikan suatu obyek dengan 

salah satu atau beberapa atribut atau karakteristik produk yang 

bermakna dan saling mendukung, sehingga asosiasi bisa secara 

langsung diterjemahkan dalam alasan untuk pembelian suatu 

produk. 

2) Atribut tak berwujud (intangibles attributes)  

Suatu faktor tak berwujud merupakan atribut umum, 

seperti halnya keseluruhan kesan kualitas, kemajuan teknologi, 

inovasi. Tetapi pengembangan asosiasi ini bisa berbahaya dan 

memungkinkan mendapatkan suatu tingkat asosiasi produk yang 

berada di luar kontrol perusahaan. 

3) Manfaat bagi pelanggan (customers benefits) 

Biasanya terdapat hubungan antara atribut produk dan 

manfaat bagi pelanggan, terdapat dua manfaat bagi pelanggan, 

yaitu: 

a) Manfaat rasional (rational benefit), adalah manfaat yang 

berkaitan erat dengan suatu atribut produk dari produk yang 

dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan 

yang rasional; 

b) Manfaat psikologis (psychological benefit), sering kali 

merupakan konsekuensi ekstrim dalam proses pembentukan 
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sikap, berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan ketika 

membeli atau menggunakan merek tersebut. 

4) Harga relatif (relative price) 

Pada umumnya merek hanya perlu berada di satu harga 

tertentu agar dapat memposisikan diri dengan jelas dan 

berjauhan dengan merek-merek lain pada tingkat harga yang 

sama. Untuk menjadi bagian dari segmen utama (premium 

segment), sebuah merek harus menawarkan suatu aspek yang 

dipercaya unggul dalam kualitas, atau sungguh-sungguh dapat 

memberikan jaminan harga optimum. 

5) Penggunaan (application) 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek 

tersebut dengan suatu penggunaan atau aplikasi tertentu. 

6) Pengguna/pelanggan (user/customer) 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan sebuah 

merek dengan sebuah tipe pengguna atau pelanggan dari produk 

tersebut. Mengidentifikasikan sebuah merek dengan segmen 

yang ditargetkan seringkali menjadi cara yang tepat untuk 

memikat segmen tersebut. 

7) Orang terkenal/khalayak (celebrity/person) 

Mengkaitkan orang terkenal atau artis dengan sebuah 

merek dapat mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang 

terkenal ke merek tersebut. 
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8) Gaya hidup/kepribadian (life style/personality) 

Sebuah merek bisa diilhami oleh para pelanggan merek 

tersebut dengan aneka kepribadian dan karakteristik gaya hidup 

yang hampir sama. 

9) Kelas produk (product class) 

Beberapa merek perlu membuat keputusan posisioning 

yang menentukan dan melibatkan asosiasi-asosiasi kelas produk. 

10) Para pesaing (competitors) 

Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai atau 

bahkan mengungguli pesaing. 

11) Negara/wilayah geografis (country/geographic area) 

Sebuah negara dapat menjadi symbol yang kuat, asalkan 

negara itu mempunyai hubungan yang erat dengan produk, 

bahan, dan kemampuan. Asosiasi negara bisa menjadi komplek 

dan penting apabila negara berusaha mengembangkan strategi 

global. 

Suatu merek yang telah mapan sudah pasti akan memiliki posisi 

yang lebih menonjol daripada pesaing, bila didukung oleh assosiasi yang 

kuat. Berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan membentuk 

suatu rangkaian yang disebut citra merek, semakin banyak asosiasi merek 

yang saling berhubungan, maka semakin kuat citra merek yang dimiliki 

merek tersebut. Citra merek yang baik sangatlah penting di mata 
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konsumen, karena dapat menjadi nilai tambah dalam pengambilan 

keputusan pemilihan merek. 

Asosiasi merek depat menciptakan keuntungan bagi perusahaan dan 

pelanggan. Adapun keuntungan asosiasi merek menurut Rangkuti (2004) 

adalah : 

1) Dapat membantu penyusunan informasi, sehingga dapat dengan 

mudah dikenal oleh pelanggan. 

2) Perbedaan, asosiasi dapat memainkan peran yang sangat penting 

dalam membedakan suatu merek dengan yang lain. 

3) Alasan untuk membeli, membantu konsumen untuk mengambil 

keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. 

4) Penciptaan sikap atau perasaan positif, merangsang perasaan 

positif yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produk. 

5) Landasan untuk perluasan merek, yaitu dengan menciptakan 

rasa kesesuaian antara suatu merek dan suatu produk baru.      

d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap 

merek. Loyalitas merek merupan inti dari ekuitas merek yang menjadi 

gagasan sentral dalam pemasaran, karena merupakan satu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek (Rangkuti, 2004). 
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Aaker (1991) dalam Hasan (2009) membuat loyalitas dalam lima 

tingkatan loyalitas merek yaitu : 

1) Switcher (berpinda-pindah), Pembeli yang berada pada tingkat 

ini disebut sebagai pelanggan yang berada pada tingkat paling 

dasar, dan juga sama sekali tidak loyal. Pembeli pada tingkat ini 

tidak mau terikat pada merek apapun. Merek mempunyai 

peranan kecil dalam keputusan pembeli jenis ini,  karena 

karakteristik konsumen yang berada pada kategori ini pada 

umumnya adalah mereka yang sensitif terhadap harga. 

2) Habitual buyer (pembelian berdasarkan kebiasaan), Pembeli 

yang berada pada tingkat ini, dikategorikan sebagai pembeli yang 

puas dengan merek yang telah mereka konsumsi atau paling tidak 

mereka tidak kecewa. Para pembeli tipe ini memilih merek hanya 

karena faktor kebiasaan. 

3) Satisfied buyer with swicing cost (pembeli yang puas dengan 

biaya peralihan), Pembeli pada tingkat ini dikategorikan sebagai 

pembeli yang puas dengan merek yang mereka konsumsi, 

namun demikian mungkin saja mereka memindahkan pembelian 

ke merek lain dengan menanggung switch cost yang terkait 

dengan waktu, uang, manfaat, ataupun resiko kinerja yang 

melekat dengan tindakan mereka dalam peralihan merek. 

4) Liking the brand (pembeli menyukai merek), Pada tingkat ini, 

konsumen sungguh-sungguh menyukai merek. Pada tingkat ini 
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dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. 

Preferensi mereka dilandaskan pada suatu assosiasi, seperti 

simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan merek 

produk. 

5) Committed buyer (pembeli yang setia), Pada tingkatan ini 

pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki 

suatu kebanggan sebagai pengguna suatu merek bahkan merek 

sudah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi mereka, baik 

karena fungsi operasional maupun emosional dalam 

mengekspresikan jati diri. 

Loyalitas merek pada pelanggan yang ada mewakili suatu asset 

strategis dan jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar akan mempunyai 

potensi untuk memberikan beberapa keuntungan yaitu: Keuntungan 

pertama, perusahaan yang memiliki basis pelanggan yang mempunyai 

loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan 

karena biaya untuk mempertahankan pelanggan lebih murah dari pada 

mendapatkan pelanggan baru. Keuntungan kedua, loyalitas merek yang 

tinggi dapat menigkatkan perdagangan. Keuntungan ketiga, dapat menarik 

minat pelanggan karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli 

produk bermerek terkenal mengurangi risiko. Keuntungan keempat, 

loyalitas merek memberikan waktu, semacam ruang bernafas pada suatu 

perusahaan untuk cepat merespon gerakan-gerakan pesaing, seorang 

pelanggan loyal akan memberikan waktu pada perusahaan tersebut agar 
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memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau 

menetralisasikannya. 

3. Keputusan Pembelian 

Untuk meraih keberhasilan, pemasar harus melihat lebih jauh 

bermacam macam faktor yang mempengaruhi pembeli dan 

mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana konsumen melakukan 

keputusan pemelian. Secara khusus pemasar harus mengidentifikasi siapa 

yang membuat keputusan pembelian. Ada lima peran yang dimainkan 

orang dalam keputusan pembelian. (Hasan, 2009), yaitu sebagai berikut : 

a. Initiator, adalah orang yang pertama kali menyadari adanya 

kebutuhan yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan 

untuk membeli produk tertentu. 

b. Influencer, adalah orang yang sering berperan sebagai pemberi 

pengaruh yang karena pandangan, nasihat atau pendapatnya 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

c. Decider, adalah orang yang berperan dalam pengambil 

keputusan dalam menentukan apakah produk jadi dibeli, produk 

apa yang akan dibeli, bagaimana cara membeli, dan dimana 

produk tersebut akan dibeli. 

d. Buyer, adalah orang yang melakukan pembelian aktual. 

e. User, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk 

yang dibeli. 
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Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli merupakan 

kumpulan dari sejumlah keputusan (Kotler dan Keller, 2009), yaitu:  

a. Keputusan tentang merek, konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang merek produk yang akan dibeli karena setiap 

produk mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri.  

b. Keputusan tentang penjualnya, konsumen dapat mengambil 

keputusan di mana produk yang diperlukan tersebut akan dibeli.  

c. Keputusan tentang jumlah produk, konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang berapa banyak produk yang akan dibelinya 

pada suatu produsen.  

d. Keputusan tentang waktu pembelian, konsumen dapat 

mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan 

pembelian.  

e. Keputusan tentang cara pembayaran, konsumen harus 

mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran 

produk yang akan dibeli, apakah secara tunai atau cicilan. 

Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang 

penjual dan jumlah pembelinya.  

Proses pengambilan keputusan pembelian yang spesifik terdiri lima 

tahap (Kotler dan Keller, 2009) : pengenalan masalah kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 

pasca pembelian. Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 
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a. Pengenalan masalah, proses membeli diawali saat pembeli 

menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari 

terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi 

yang diinginkannya.  

b. Pencarian informasi, seorang konsumen yang mulai timbul 

minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. 

Kita dapat membedakan dua keterlibatan denga pencarian. 

Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. 

Pada tingkat ini seseorang hanya lebih reseptif terhadap 

informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, 

seseorang dapat memasuki pencarian informasi aktif dimana ia 

mencari bahan-bahan bacaan, menelpon teman-temannya, dan 

melakukan kegiatan-kegiatan mencari untuk mempelajari yang 

lain. 

c. Evaluasi alternatif, bagaimana konsumen memproses informasi 

tentang pilihan merek untuk membuat keputusan akhir. 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen 

memahami proses evaluasi: Pertama, konsumen berusaha 

memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari 

manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat 

masing-masing poduk sebagai sekelompok attribut dengan 

berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang 

diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.  
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d. Keputusan membeli, pada tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat 

pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli 

untuk merek yang paling disukai.  

e. Perilaku sesudah pembelian, pembelian terhadap suatu produk 

yang dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkat 

kepuasaan atau ketidakpuasaan. Konsumen tersebut juga akan 

terlibat dalam tindakan- tindakan sesudah  pembelian dan 

penggunaan produk yang akan menarik minat pemasar. 

Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada saat suatu produk 

dibeli, tetapi akan terus berlangsung hingga periode sesudah 

pembelian. 

Menurut Cannon, Perreault dan Mccarthy (2008) proses 

pengambilan keputusan serupa dengan proses adopsi dalam konsep baru 

produk , tetapi dalam proses adopsi pembelajaran memainkan peran yang 

lebih jelas. Dalam proses adopsi seseorang melewati bebarapa tahap yang 

cukup pasti yaitu. 

a. Kesadaran (awareness), calon pembeli mengetahu tentang 

produk tetapi tidak mengatahui detainya. 

b. Minat (interest), jika konsumen tertarik, mereka mengumpulkan 

informasi dan fakta-fakta umum mengenai produk. 

c. Evaluasi (evaluation), seorang konsumen mulai mencoba secara 

mental produk dengan menerapkan pada situasi pribadinya. 
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d. Uji coba (trial), konsumen membeli produk tersebut agar 

memiliki pengalaman menggunakannya. Produk yang terlalu 

mahal untuk dicoba tidak pernah mungkin di adopsi. 

e. Keputusan (decision), konsumen memutuskan apakah 

mengadopsi atau menolak. Evaluasi dan uji coba yang 

memuaskan bisa menuntun pada adopsi produk tersebut serta  

f. Pemakaian secara teratur. 

g. Konfirmasi (confirmation) pengadopsi terus memikirkan 

kembali keputusan tersebut serta mencari dukungan bagi 

keputusan tersebut.  

Proses keputusan pembelian berakhir pada tahap perilaku purna beli 

dimana konsumen merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang 

dirasakan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Jika konsumen merasa 

puas, mereka akan memperlihatkan peluang yang lebih besar untuk 

melakukan pembeljan ulang atau membeli produk lain pada perusahaan 

yang sama dimasa mendatang, dan cenderung merekomendasikan kepada 

orang lain. 

Mengenai pengaruh ekuitas merek terhadap proses keputusan 

konsumen dikatakan antara lain oleh Aaker (1991) brand equity can also 

affect the customer’s confidence in the purchase decision; and brand 

equity assets, particularly perceived quality and brand associations, 

provide value to the customer is by enhancing the customer’s satisfaction 

when the individual uses the product. Terdapat 70% konsumen 
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menggunakan merek yang kuat sebagai panduan dalam pembelian yang 

dilakukan, karena terdapat usaha yang keras untuk mencoba merek baru., 

apalagi ditengah banyaknya merek baru yang bermunculan setiap 

tahunnya. (Davis, 2000 dalam Chan, 2010) 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Husein Umar (2004) kerangka teoritis merupakan suatu 

kesatuan kerangka pemikiran yang utuh untuk mencari jawaban-jawaban 

ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti, kerangka pikir juga disebut 

kerangka konseptual merupakan tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting 

(Sekaran, 1992 dalam Widayat 2004) 

Kerangka pemikiran dibuat dalam suatu skema sehingga isi penelitian 

secara keseluruhan diketahui dengan jelas. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini disajikan dalam (Gambar 2.2) sebagai berikut : 

Gambar 2.2 : Kerangka Pikir 
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Dilihat dari landasan penelitian terdahulu yang menghubungkan 

pengaruh elemen ekuitas merek yang meliputi kesadarn merek (brand 

awareness), asosiasi merek (brand association), kesan kualitas (perceived 

quality), loyalitas merek (brand loyalty) terhadap rasa percaya diri pelanggan 

dan niat pembelian. Sedangkan dalam penelitian ini kerangka pikir 

menghubungkan elemen ekuitas merek dengan keputusan pembelian. 

D. Hipotesis 

Kerlinger (1986) dalam Widayat (2004) mendefinisikan hipotesis 

adalah pernyataan dugaan, suatu proposisi sementara mengenai hubungan 

atau kaitan antara dua variabel atau lebih fenomena atau variabel. Sedangkan 

Emory (1995) dalam Widayat (2004) mengartikan hipotesis sebagai suatu 

rumusan pernyataan yang bersifat sementara dan perlu diuji secara empiris. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian telepon 

genggam merek Samsung? 

H2 : Kesan kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian telepon 

genggam merek Samsung? 

H3 : Asosiasi merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian telepon 

genggam merek Samsung? 

H4 : Loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian telepon 

genggam merek Samsung? 

 


