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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan acuan dalam penelitian ini dijelaskan 

pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

Nama Hardian Hanggadhika (2010), Universitas Diponegoro Semarang 

Judul Penelitian 
Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 
Konsumen Pada Produk Handphone Merek Nokia Di Semarang. 

Variabel Penelitian Elemen-elemen brand equity. 

Metode Penelitian Menggunakan uji regresi berganda. 

Hasil Peneltian 4 variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara bersama 
maupun individu terhadap keputusan pembelian konsumen 
Handphone merek Nokia. Variabel kesadaran merek dengan nilai 
regresi sebesar 0,212. Variabel persepsi kualitas dengan nilai 
regresi sebesar 0,262. Variabel asosiasi merek dengan nilai regresi 
sebesar 0,189. Variabel loyalitas merek dengan nilai regresi sebesar 
0,324. 

Nama Sri Wahjuni Astuti dan I Gde Cahyadi (2007) 

Judul Penelitian 
Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap Rasa Percaya Diri 
Pelanggan di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor 
Honda. 

Variabel Penelitian 4 elemen Brand Equity dan keputusan pembelian konsumen. 

Metode Penelitian Analisis regresi linier berganda 

Hasil Peneltian 

4 variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara bersama 
maupun individu terhadap rasa percaya diri pelanggan atas 
keputusan pembelian sepeda motor Honda. Variabel kesadaran 
merek dengan nilai regresi sebesar 0,369. Variabel persepsi kualitas 
dengan nilai regresi sebesar 0,552. Variabel asosiasi merek dengan 
nilai regresi sebesar 0,507. Variabel loyalitas merek dengan nilai 
regresi sebesar 0,155. 
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2.2  Landasan Teori 

1. Merek (Brand) 

American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, 

istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi keseluruhannya yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjualnya atau sekelompok penjual, 

agar dapat dibedakan dari kompetitornya (Kotler dan Keller, 2009:258). Namun 

menurut Keagan et. al., (1992) merek (brand) memang bukan sekedar nama, istilah 

(term), tanda (sign), simbol atau kombinasinya. Merek adalah ‘janji’ perusahaan 

untuk secara konsisten memberikan feature, benefits dan services kepada para 

pelanggan. Dan ‘janji’ inilah yang membuat masyarakat mengenal merek tersebut, 

lebih daripada merek yang lain. 

Kenyataanya, Muafi dan Effendi (2001) mengungkapkan sekarang ini 

karakteristik unik dari pemasaran modern bertumpu pada penciptaan merek-merek 

yang bersifat membedakan (different) sehingga dapat memperkuat brand image 

perusahaan. Menurut Keagan et. al., (1992) untuk mengkomunikasikan brand image 

kepada stakeholders (termasuk pelanggan) dapat dilakukan melalui iklan, promo, 

publisitas, distribusi, dan harga suatu produk / jasa yang ditawarkan, sedangkan 

pelanggan memperoleh informasi tentang merek berasal dari sumber pribadi, 

komersial, umum dan pengalaman masa lampau (Kotler, 1996). Semua sumber 

informasi ini dikumpulkan secara bersama-sama oleh pelanggan. Ketika brand 

image kuat, dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempertinggi a person’s self 

image terhadap suatu merek (Keagan et. al., 1992). 
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Merek (brand) adalah produk atau jasa yang dimensinya membedakan merek 

tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler dan Keller, 2009:258). Perbedaan ini bisa 

fungsional, rasional, atau nyata-berhubungan dengan kinerja produk. Dalam 

menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda 

yang jelas, bernilai, dan berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya saing 

perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran (Susanto dan 

Wijanarko, 2004:2).  

Merek yang kuat akan memberikan jaminan kualitas dan nilai yang tinggi 

pada pelanggan, yang akhirnya juga berdampak luas terhadap perusahaan (Sadat, 

2009:21). Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh pelanggan dan perusahaan, 

yaitu: 

Tabel 2.2 
Manfaat Merek bagi Pelanggan dan Perusahaan 

Pelanggan Perusahaan 

- Merek sebagai sinyal kualitas 

- Mempermudah proses/memandu 

pembelian 

- Alat mengidentifikasi produk 

- Mengurangi risiko 

- Memberi nilai psikologis 

- Dapat mewakili kepribadian 

- Magnet pelanggan 

- Alat proteksi dari para imitator 

- Memiliki segmen pelangaan yang loyal 

- Membedakan produk dari pesaing 

- Mengurangi perbandingan harga sehingga 

dapat dijual premium 

- Memudahkan penawaran produk baru 

- Bernilai finansial tinggi 

- Senjata dalam kompetisi 

Sumber : Andi M. Sadat, “Brand Belief”, (2009:21). 

Sadat (2009) mengemukakan bahwa salah satu strategi yang dapat digunakan 

oleh pemasar untuk menghadapi perubahan pasar adalah strategi merek (branding 

strategy). Menurut Astuti dan Cahyadi (2007 : 145) jika perusahaan mampu 
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membangun merek yang kuat di pikiran pelanggan melalui strategi pemasaran yang 

tepat, perusahaan akan mampu membangun mereknya. Dengan demikian merek 

dapat memberi nilai tambah pada nilai yang ditawarkan oleh produk kepada 

pelanggannya yang dinyatakan sebagai merek yang memiliki ekuitas merek (Aaker 

1991:14). 

2. Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Mengelola merek berarti menciptakan suatu asosiasi terhadap merek tersebut 

sehingga sebuah produk atau merek dapat menancap di benak konsumen (customer 

mind) sebagai akibat komunikasi yang dilakukan (Surachman, 2008:3). Secara 

umum nilai ekuitas merek dapat dilihat dari perspektif perusahaan (firm’s 

perspective), perspektif perdagangan (trade’s persepective), dan perspektif 

konsumen secara individual (individual consumer’s perspective). Ekuitas merek atau 

kekuatan suatu merek adalah suatu aset (Surachman, 2008:6). Ekuitas merek dapat 

didefinisikan sebagai efek diferensiasi positif yang ditimbulkan oleh pengetahuan 

nama merek terhadap tanggapan pelanggan atas produk atau jasa tersebut. 

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 (Astuti dan Cahyadi, 2007:145). 

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 (Kotler dan Keller, 2009:263). 
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Jika pelanggan tidak tertarik pada suatu merek dan membeli karena 

karateristik produk, harga, kenyamanan, dan dengan hanya sedikit memperdulikan 

merek, kemungkinan ekuitas mereknya rendah. Sedangkan jika para pelanggan 

cenderung membeli suatu merek walaupun dihadapkan pada para pesaing yang 

menawarkan produk yang lebih unggul, misalnya dalam hal harga dan kepraktisan, 

maka merek tersebut memiliki nilai ekuitas yang tinggi (Astuti dan Cahyadi, 

2007:146). 

Pendekatan ekuitas merek yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

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

merek (brand association), dan loyalitas merek (brand loyalty), tanpa 

mengikutsertakan aset-aset hak milik lain dari merek (other proprietary brand 

assets) karena salah satu tujuan dari penelitian ini adalah melihat konsep ekuitas 

merek dari perspektif pelanggan, sedangkan hak milik lain dari merek (other 

proprietary brand assets) adalah komponen ekuitas merek yang cenderung ditinjau 

dari perspektif perusahaan. Dasar pemikiran model ekuitas merek berbasis 

pelanggan mengungkapkan bahwa kekuatan suatu merek terletak pada apa yang 

telah dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan konsumen. 

Menurut Aaker (1991) dalam Sadat (2009:165), konsep dasar ekuitas merek 

dibentuk dari empat dimensi, yaitu: kesadaran merek (brand awareness), kesan 

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

(brand loyalty), seperti terlihat pada tampilan gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 Dimensi ekuitas merek 

Ekuitas 

 

 

Sumber: Aaker (2000) dalam Andi M. Sadat, "Brand Belief " (2009:165). 

Dari dimensi-dimensi ekuitas merek tersebut pada umumnya dapat 

menambah atau bahkan mengurangi nilai bagi para pelanggan atau perusahaan. Oleh 

karenanya pengelolaan ekuitas merek dapat berpengaruh pada penciptaan nilai 

kepada pelanggan dan perusahaan dalam menghasilkan firm equity, dan bahkan 

dapat ditingkatkan oleh perusahaan. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, 

maka semakin kuat pula daya tariknya di mata konsumen untuk mengkonsumsi 

produk tersebut dan pada akhirnya akan mengarah pada keputusan pembelian 

produk (Durianto, et al, 2004). 

3. Hubungan Elemen Brand Equity Dengan Keputusan Pembelian 

a. Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Aaker (1997 : 90) mendefinisikan kesadaran merek (brand awareness) 

sebagai kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

Kesadaran merek merupakan elemen ekuitas yang sangat penting bagi perusahaan 

karena kesadaran merek dapat berpengaruh secara langsung terhadap ekuitas merek. 

Kesadaran merek adalah suatu respon yang diberikan konsumen terhadap suatu 

Ekuitas Merek 

(Brand Equity) 

Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) 

Asosiasi Merek 

(Brand Associations) 

Kesan Kualitas 

(Perceived Quality) 

Kesadaran Merek 

(Brand Awareness) 
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merek sekaligus pengukuran sejauh mana konsumen peduli dan memahami 

keberadaan merek tersebut (Surachman, 2008:8). 

Aaker (1991) dalam Sadat (2009:165) menggambarkan level kesadaran 

pelanggan terhadap merek dalam bentuk piramida sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Piramida Kesadaran 

 

Sumber: Aaker (1991:40) dikutip M. Sadat (2009:166) 
 

Gambar 2.2 menjelaskan tentang level kesadaran pelanggan sebagai berikut:  

a) Tidak sadar merek (Unaware of brand), adalah level paling rendah. Pada posisi 

ini, pelanggan sama sekali tidak mengenali merek yang disebutkan meskipun 

melalui alat bantu, seperti menunjukkan gambar atau menyebutkan nama merek 

tersebut. 

b) Mengenali merek (Brand recognition), atau mengingat kembali dengan bantuan. 

Pada level ini, pelanggan akan mengingat merek setelah diberikan bantuan 

dengan memperlihatkan gambar atau ciri-ciri tertentu. 
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c) Mengingat kembali merek (Brand Recall), adalah level pengingatan merek tanpa 

bantuan (unaided recall). Level ini mencerminkan merek-merek yang dapat 

diingat pelanggan dengan baik tanpa bantuan. 

d) Puncak pikiran (Top of mind), merupakan level tertinggi dan ideal bagi semua 

merek. Pada level ini, pelanggan sangat paham dan mengenali elemen-elemen 

yang dimiliki sebuah merek. Pelanggan akan menyebutkan merek untuk pertama 

kali, saat ditanya mengenai suatu kategori produk. Dengan kata lain, sebuah 

merek menjadi merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak 

pelanggan. 

Dengan demikian, seorang pelanggan yang memiliki kesadaran terhadap 

sebuah merek akan secara otomatis mampu menguraikan elemen-elemen merek 

tanpa harus dibantu. Kesadaran merek yang tertinggi ditandai dengan 

ditempatkannya merek pada level tertinggi dalam pikiran pelanggan. 

Humdiana (2005) mengungkapkan kesadaran konsumen terhadap merek 

dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai suatu merek kepada konsumen. Perusahaan dapat 

menciptakan nilai-nilai kesadaran merek agar konsumen dapat lebih memahami 

pesan merek yang akan disampaikan.  

Nedungadi (1990) membuktikan bahwa pengingatan terhadap merek 

mempengaruhi pembelian konsumen. Hasil temuannya menunjukkan bahwa 

pengingatan kembali adalah kompleks dan bahwa posisi yang kuat dalam sub 

kategori bisa menciptakan pengingatan kembali dengan menarik perhatian pada sub 

kategori serta dengan memberi keterangan pada merek tersebut. Nedungadi (1990) 
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juga mengatakan ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa memang ada 

hubungan antara pengingatan kembali puncak pikiran dengan sikap atau perilaku 

pembelian. Ternyata ada perbedaan yang mencolok dalam preferensi dan 

kemungkinan pembelian, tergantung pada apakah merek tersebut merupakan merek 

yang pertama, kedua, atau ketiga dalam tugas pengingatan kembali tanpa bantuan 

atau unaide recall task. Dapat disimpulkan dari pernyataan Aaker (1997) bahwa 

ternyata kesadaran merek bisa menjadi faktor independen yang penting dalam 

perubahan sikap. Implikasinya, kesadaran merek dipengaruhi oleh periklanan yang 

bersifat mengingatkan kembali dimana akan mempengaruhi keputusan pembelian. 

Saat pengambilan keputusan pembelian dilakukan, kesadaran merek 

(brand awareness) memegang peran penting. Merek menjadi bagian dari 

consideration set sehingga memungkinkan preferensi pelanggan untuk memilih 

merek tersebut (Astuti dan Cahyadi, 2007:147). 

b. Perceived Quality (Kesan Kualitas) 

Kesan kualitas (perceived quality) merupakan persepsi pelanggan atas atribut 

yang dianggap penting baginya (Astuti dan Cahyadi, 2007:147). Persepsi pelanggan 

merupakan penilaian, yang tentunya tidak selalu sama antara pelanggan satu dengan 

lainnya. Kesan kualitas bisa didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan 

dengan maksud yang diharapkan (Aaker, 1997:124). Kesan kualitas berbeda dengan 

kepuasan. 

Persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan respons keseluruhan 

pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek (Sadat, 
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2009:168). Respons ini adalah persepsi yang terbentuk dari pengalaman pelanggan 

selama berinteraksi dengan merek melalui komunikasi yang dibangun oleh pemasar. 

Kondisi seperti itu harus dijaga melalui pengembangan kualitas secara 

berkesinambungan. 

Diungkapan Durianto, et al (2004) terdapat 5 nilai yang dapat 

menggambarkan nilai-nilai dari persepsi kualitas sebagai berikut: 

a) Alasan untuk membeli, Persepsi kualitas yang baik dapat membantu periklanan 

dan promosi yang dilakukan perusahaan menjadi lebih efektif, yang akan terkait 

dengan keputusan pembelian oleh konsumen. 

b) Diferensiasi atau posisi, Persepsi kualitas suatu merek akan berpengaruh untuk 

menentukan posisi merek tersebut dalam persaingan. 

c) Harga optimum, Penentuan harga optimum yang tepat dapat membantu 

perusahaan untuk meningkatkan persepsi kualitas merek tersebut. 

d) Minat saluran distribusi, Pedagang akan lebih menyukai untuk memasarkan 

produk yang disukai oleh konsumen, dan konsumen lebih menyukai produk 

yang memiliki persepsi kualitas yang baik. 

e) Perluasan merek, Persepsi kualitas yang kuat dapat dijadikan sebagai dasar oleh 

perusahaan untuk melaksanakan kebijakan perluasan merek. 

Menurut Durianto, et al, (2004) berikut adalah dimensi-dimensi yang 

mempengaruhi kualitas suatu produk: 

a) Features, yaitu elemen sekunder dari produk atau bagian tambahan dari produk. 

b) Conformance with specifications, yaitu tidak ada produk yang cacat. 

c) Reliability, yaitu konsistensi kinerja produk. 
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d) Durability, yaitu daya tahan sebuah produk. 

e) Serviceability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan sehubungan dengan 

produk. 

f) Fit and finish, yaitu menunjukkan saat munculnya atau dirasakannya kualitas 

produk. 

Menurut Aaker (1997:133), dimensi kesan kualitas sebagai berikut: 

a) Kinerja, dilihat dari seberapa efektif sebuah produk dalam melakukan fungsinya. 

b) Karakteristik produk, dilihat dari kepraktisan dalam menggunakan produk. 

c) Kesesuaian dengan spesifikasi, dilihat dari fungsi utama produk dan tidak ada 

penyimpangan dari fungsi produk tersebut. 

d) Keandalan, dilihat dari seberapa kuat produk menunjukkan kinerja yang stabil 

setiap kali produk itu digunakan. 

e) Ketahanan, dilihat dari seberapa lama produk itu bisa bertahan. 

f) Pelayanan, dilihat dari sistem pelayanannya yang efisien, kompeten dan nyaman. 

g) Hasil akhir, dilihat dari produk tersebut tampak dan terkesan seperti produk yang 

berkualitas. 

Kesan kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesan konsumen 

terhadap kualitas suatu merek produk. Kesan kualitas ini akan membentuk persepsi 

kualitas secara keseluruhan terhadap suatu produk dibenak konsumen. Persepsi 

kualitas keseluruhan dari suatu produk dapat menentukan nilai dari produk atau jasa 

tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen 

dan loyalitas konsumen terhadap merek. Aaker (1991) mengatakan bahwa kesan 

kualitas (peceived quality) akan mempengaruhi keputusan pembelian dan brand 
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loyalty secara langsung, terutama ketika pembeli tidak termotivasi atau dapat untuk 

mengadakan suatu analisis yang detail. 

c. Brand Associations (Asosiasi Merek) 

Asosiasi merek (brand association) adalah segala hal yang berkaitan dengan 

ingatan (memory) mengenai sebuah merek (Aaker, 1997:160). Sebuah merek adalah 

serangkaian asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai bentuk yang bermakna. 

Sedangkan menurut Davis dalam Sadat (2009:169) mengungkapkan bahwa asosisasi 

merek akan menggambarkan kekuatan manfaat yang ditawarkan sebuah merek 

kepada pelanggan. 

Humdiana (2005) mengungkapkan suatu merek yang lebih mapan akan 

mempunyai posisi yang menonjol dalam suatu kompetisi karena didukung oleh 

berbagai asosisasi yang kuat. Menurut Aaker (1997 : 167-190) asosiasi-asosiasi 

yang terkait dengan suatu merek umumnya akan dihubungkan dengan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Atribut produk 

Seperti karakteristik dari suatu produk yang belum di klaim oleh pesaing atau 

sesuatu yang bisa membedakan dengan pesaing. 

b) Atribut tak berwujud 

Lebih sulit untuk ditangkal karena konsumen cenderung lebih memperhatikan 

manfaat utama pada produk kecuali hingga sesuatu terjadi hingga mendorong 

konsumen melakukan keterlibatan lebih lanjut. Atribut tak berwujud bisa seperti 

inovasi, persepsi kualitas, kesan nilai, dan lain-lain. 
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c) Manfaat bagi pelanggan 

Sebagian besar atribut produk memberikan manfaat bagi pelanggan, maka 

biasanya terdapat hubungan antar keduanya. Namun terkadang penting untuk 

menentukan mana yang menjadi asosiasi dominan: atribut produk atau manfaat 

bagi pelanggan. Manfaat bagi pelanggan terdiri dari manfaat rasional yang 

berarti berkaitan erat dengan suatu atribut produk dan bisa menjadi bagian 

proses pengambilan keputusan secara "rasional" dan manfaat psikologis yang 

berkaitan dengan perasaan yang timbul ketika membeli atau menggunakan. 

d) Harga relatif. 

Cukup beralasan untuk dibahas secara terpisah. Dalam beberapa kelas produk 

terdapat lima tingkat harga. Harga relatif akan dikaitkan dengan brand dan 

kualitas yang diharapkan lebih tinggi. 

e) Asosiasi merek dengan penggunaan tertentu. 

Pendekatan lainnya adalah dengan mengasosiasikan merek dengan suatu 

penggunaan atau aplikasi. Misalnya menggambarkan produk dengan kebiasaan 

tertentu yang diinginkan oleh (positioning) perusahaan.  

f) Asosiasi merek dengan tipe pelanggan tertentu. 

Pendekatan positioning lainnya adalah mengasoisasikan sebuah merek dengan 

sebuah tipe pengguna atau pelanggan dari produk tersebut. Misalnya dengan 

menggambarkan produk dengan pola konsumsi tertentu atau kebutuhan khusus 

dan tidak biasa. 

g) Mengkaitkan orang terkenal dengan merek tertentu. 

Tujuannya adalah untuk gampang diingat bahwa produk dari merek tersebut 

biasa atau pernah digunakan oleh orang terkenal tersebut. 
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h) Gaya hidup pengguna produk. 

Produk dianggap sebagai cerminan diri konsumen atau bisa menggambarkan 

(mewakili) diri konsumen dan dianggap bisa mendukung cara hidup konsumen. 

i) Kelas produk. 

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. Misalnya pada 

produk margarin memposisikan dirinya dengan mengkaitkan pada mentega.  

j) Mengetahui para pesaing. 

Mengetahui kapasitas pesaing dan berusaha untuk menyamai/bahkan 

mengungguli pesaing. Berusaha membuat konsumen untuk memposisikan merek 

pada tempat yang sama pesaing atau bahkan mengungguli di ingatannya. 

k) Keterkaitan dengan suatu negara atau suatu wilayah geografis. 

Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat asalkan memiliki hubungan yang 

erat dengan produk, bahan, dan kemampuan. 

Durianto, et al (2004) mengungkapkan berbagai asosiasi merek yang saling 

berhubungan akan menimbulkan suatu rangsangan yang disebut dengan brand 

image. Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka akan semakin kuat 

citra mereknya. Selain itu, asosiasi merek dapat membangkitkan berbagai atribut 

produk atau manfaat bagi konsumen yang pada akhirnya akan memberikan alasan 

spesifik bagi konsumen untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. 

Ketika proses keputusan pembelian dibedah, pengaruh dari asoasiasi merek 

seringkali muncul sehingga mungkin bukan bagian dari gambaran inti seseorang 

mengenai sebuah merek (Aaker, 1997:210). 
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d. Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan dasar dari ekuitas merek yang 

diciptakan oleh banyak faktor, yang utama diantara itu adalah pengalaman 

menggunakan (Aaker, 1997:61). Namun loyalitas dipengaruhi sebagian oleh dimensi 

utama yang lain dari ekuitas merek, yaitu kesadaran, asosiasi, dan kesan kualitas 

atau atribut asosiasi. Selain itu menurut Oliver (2007) dan Yoo (2000) dalam Sadat 

(2009:170) mengungkapkan loyalitas merek adalah komitmen kuat dalam 

berlangganan atau membeli suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang. 

Menurut Aaker (1997), loyalitas konsumen terhadap merek memiliki 

tingkatan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 

1. Berpindah-pindah (Switcher) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas di level paling rendah. Semakin 

tinggi frekuensi pelanggan untuk memindahkan pembeliannya dari suatu merek 

ke merek lain mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak 

loyal. Pada tingkat ini merek apapun mereka anggap memadai serta memegang 

peranan yang sangat kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling nampak 

dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli produk karena harga murah. 

2. Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual Buyer) 

Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai 

pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya atau setidaknya 

mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi produk tersebut. 

Pada tingkat ini pada dasarnya tidak didapati alasan yang cukup untuk 

menciptakan keinginan untuk membeli merek produk yang lain atau berpindah 
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merek terutama jika peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya, maupun 

berbagai bentuk pengorbanan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembeli ini 

dalam membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. 

3. Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfied buyer) 

Pada tingkat ini pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka 

mengkonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin saja mereka 

memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung biaya peralihan 

(switching cost) yang terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja yang 

melekat dengan tindakan mereka beralih merek. 

4. Menyukai merek (Likes the brand) 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang 

sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai 

perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka pembeli bisa saja 

didasari oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian pengalaman dalam 

penggunaan sebelumnya baik yang dialami pribadi maupun oleh kerabatnya 

ataupun disebabkan oleh kesan kualitas yang tinggi. Meskipun demikian 

seringkali rasa suka ini merupakan suatu perasaan yang sulit diidentifikasi dan 

ditelusuri dengan cermat untuk dikategorikan ke dalam sesuatu yang spesifik. 

5. Pembeli yang berkomitmen (Committed buyer) 

Pada tahap ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki suatu 

kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek tersebut menjadi 

sangat penting bagi mereka dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu 

ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, salah satu 
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aktualisasi loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan dan 

mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. 

Durianto, dkk, (2004) mengungkapkan loyalitas merek merupakan suatu 

ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke 

merek lain, terutama jika pada merek tersebut didapati terjadinya perubahan baik 

menyangkut harga ataupun atribut lain. 

Loyalitas merek tidak terjadi tanpa melalui tindakan pembelian dan 

pengalaman menggunakan suatu merek (Aaker, 1991:42). Hal ini membedakan 

loyalitas merek dengan elemen ekuitas merek lainnya di mana pelanggan memiliki 

kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi merek tanpa terlebih dahulu 

membeli dan menggunakan merek. 

Aaker (1991) yang menyatakan bahwa tingkat loyalitas merek yang tinggi, 

yaitu berupa komitmen yang kuat dari pelanggan terhadap merek dapat 

menciptakan rasa percaya diri yang besar pada pelanggan saat mengambil 

keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena pelanggan merasa memiliki 

ikatan dengan merek sehingga pelanggan memiliki keyakinan yang besar bahwa 

keputusannya membeli merek tersebut adalah keputusan yang tepat. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah beberapa tahapan yang dilakukan oleh 

konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk (Kotler, 

2007:223). Nugroho (2003:38) berpendapat keputusan pembelian adalah proses 
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pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. 

Secara khusus, pemasar harus mengidentifikasi orang yang membuat 

keputusan pembelian, jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah dalam 

proses pembelian (Kotler, 2005:220). Ada lima peran yang dimainkan orang 

dalam suatu keputusan pembelian: 

a. Pencetus: Orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

suatu produk atau jasa tertentu. 

b. Pemberi pengaruh: Orang yang pandangan atau sarannyanya mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

c. Pengambil keputusan: Orang yang mengambil keputusan mengenai setiap 

komponen keputusan pembelian - apakah membeli, tidak membeli, 

bagaimana cara membeli, dan dimana akan membeli. 

d. Pembeli: Orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. 

e. Pemakai: Seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk/jasa 

tertentu. 

Setiap keputusan pembelian mempunyai struktur sebanyak tujuh 

komponen (Kotler, 2000:109). Komponen tersebut adalah: 

a. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan pembelian suatu produk atau 

menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus 

memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli suatu 

produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. 
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b. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan pembelian dalam suatu produk. 

Keputusan tersebut menyangkut pula ukuran, mutu, corak, dan sebagainya. 

c. Keputusan tentang merek. 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. 

Perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek 

dalam melakukan pembeliannya, merek yang sudah dikenal memiliki nama akan 

memudahkan konsumen dalam mengambil keputusannya. 

d. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. 

Dalam hal ini produsen, pedagang besar dan pengecer harus mengetahui 

bagaimana konsumen menyukai barang tersebut. 

e. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. Perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk sesuai dengan keinginan konsumen yang berbeda-beda. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan 

pembelian. Masalah ini menyangkut tersedianya uang untuk membeli produk.  

g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran 

produk yang akan dibeli, secara tunai atau kredit. Keputusan tersebut akan 

mempengaruhi keputusan tentang tentang penjual dan jumlah pembelinya. 
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Keputusan pembelian konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perilaku konsumen yang didasarkan pada keyakinan dan sikap konsumen dalam 

mengambil suatu keputusan pembelian produk dari distro Inspired. 

2.3  Kerangka Pikir  

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti 

Kerangka pikir ini di gunakan untuk memperjelas pola pikir dalam 

melakukan penelitian mengenai pengaruh elemen brand equity yang terdiri dari 

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

merek (brand association), dan loyalitas merek (brand loyalty) terhadap keputusan 

pembelian konsumen yang didasarkan pada keyakinan dan sikap dalam mengambil 

suatu keputusan dalam melakukan pembelian produk Distro Inspired. 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

Kesadaran Merek 

(H1) 

Kesan Kualitas 
(H2) 

Asosiasi Merek  

(H3) 

Loyalitas Merek 

(H4) 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir, hubungan antar variabel dalam penelitian ini 

memiliki hipotesis sebagai jawaban sementara pada rumusan masalah sebagai 

berikut: 

H1 : Kesadaran konsumen terhadap suatu merek (X1) mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen (Y). 

H2 : Kesan konsumen terhadap kualitas suatu merek (X2), mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen (Y). 

H3 : Asosiasi suatu merek muncul di benak konsumen (X3), mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen (Y). 

H4 : Loyalitas konsumen terhadap suatu merek (X4), mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen (Y). 

 


