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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada tinjauan pustaka ini digunakan landasan penelitian terdahulu dengan 

maksud sebagai bahan perbandingan dan juga masukan pengetahuan tentang 

objek yang diteliti.  

a. Hasil penelitian Setiawan (2005) dapat diketahui bahwa sepeda motor Honda 

mempunyai tingkatan top of mind tertinggi apabila dibandingkan dengan 

merek sepeda motor yang lain. Hasil analisis brand assosiation sepeda motor 

merek Honda menunjukkan bahwa brand image sepeda motor merek Honda 

aalah irit, kualitas yang handal, awet dan tarikan spontan. Adapun mengenai 

persepsi atas kualitas dapat diketahui bahwa para responden mempersepsikan 

sepeda motor Honda adalah baik. 

b. Hasil penelitian Anggraini (2012) dapat diketahui bahwa hasil analisis brand 

awaraness menunjukkan bahwa produk Oriflame menduduki top of mine. 

Hasil analisis brand association menunjukkan bahwa Oriflame yang pertama 

memiliki manfaat yang melembutkan, mengingat lispstik, kalangan muda dan 

terakhir yaitu mengenai kemasan. Oriflame dapat menciptakan loyalitas 

konsumen sehingga menunjukkan bahwa responden setia dalam menggunakan 

Oriflame.  

c. Hasil penelitian Darma Kusuma (2012) dapat diketahui bahwa variabel 

ekuitas merek yang meliputi brand awareness, brand association, perceived 
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quality dan brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian dan brand loyalty mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian. 

Persamaan dan penelitian terdahulu secara lengkap dapat disajikan 

pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Nama Peneliti Keterangan 
Setiawan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anggraini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darma 
Kusuma  
 
 
 
 
 
 
 

a. Judul: Analisis Brand Equity Sepeda Motor Honda 
b. Variabel dalam penelitian ini yaitu meliputi kesan kualitas (perceived quality), 

kesadaran merek (brand awarenes), asosiasi merek (brand association) dan 
loyalitas merek (brand loyality) 

c. Alat analisis data yang digunakan adalah  tabulasi frekuensi 
d. Hasil tingkatan analisis top of mind tertinggi apabila dibandingkan dengan 

merek sepeda motor yang lain. Hasil analisis brand assosiation sepeda motor 
merek Honda menunjukkan bahwa brand image sepeda motor merek Honda 
aalah irit, kualitas yang handal, awet dan tarikan spontan. Adapun mengenai 
persepsi atas kualitas dapat diketahui bahwa para responden mempersepsikan 
sepeda motor Honda adalah baik 

 
a. Judul: Analisis Brand Equity Produk Oriflame 
b. Variabel dalam penelitian ini yaitu meliputi kesan kualitas (perceived 

quality), kesadaran merek (brand awarenes), asosiasi merek (brand 
association) dan loyalitas merek (brand loyality) 

c. Alat analisis data yang digunakan adalah  tabulasi frekuensi 
d. Hasil analisis menunjukkan bahwa brand association menunjukkan bahwa 

Oriflame yang pertama memiliki manfaat yang melembutkan, mengingat 
lispstik, kalangan muda dan tarakhir yaitu mengenai kemasan. Oriflame dapat 
menciptakan loyalitas konsumen sehingga menunjukkan bahwa responden 
setia dalam menggunakan Oriflame  

 
a. Judul: Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Kembelian Produk 

Sepeda Motor Merek Honda (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Diponegoro Semarang) 

b. Variabel penelitian yaitu meliputi kesan kualitas (perceived quality), 
kesadaran merek (brand awarenes), asosiasi merek (brand association) dan 
loyalitas merek (brand loyality) 

c. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda 
d. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel ekuitas merek yang 

meliputi brand awareness, brand association, perceived quality dan 
brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
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Charles D 
 

dan brand loyalty mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan 
pembelian 

 
 
a. Judul: Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda 

Motor Trail Kawasaki KLX 150 
b. Variabel penelitian yaitu meliputi kesan kualitas (perceived quality), 

kesadaran merek (brand awarenes), asosiasi merek (brand association) dan 
loyalitas merek (brand loyality) 

c. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. 
 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. 

a. Sama-sama mengangkat topik brand equity. 

b. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan 

kuesioner. 

B. Landasan Teori 

1. Tinjauan Mengenai Merek 

a. Pengertian Merek 

Merek adalah nama, simbol, tanda, desain atau kombinasi yang ditujukan 

unluk mengidentifikasi dan mendeferensi (membedakan) barang atau layanan 

suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain. 

Menurut American Marketing Association dalam Rangkuty (2004;1), definisi 

merek adalah sebagai berikut: "Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau 

rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut”.  

Pengertian merek menurut David A. Aaker (2004: 9) adalah nama dan atau 

simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) 

dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau 

sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian suatu merek 
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membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh kompetitor. 

Sedangkan menurut William J. Stanton (1996: 269) dalam Rangkuti; 2004:36, 

merek adalah nama, istilah, simbol atau desain khusus atau beberapa kombinasi 

unsur-unsur ini yang dirancang untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh penjual. 

Nama merek adalah suatu produk atau jasa yang memakai nama merek 

terkenal, sedangkan merek merupakan suatu jenis atau variasi dari sesuatu 

dibedakan oleh beberapa karakteristik khusus. Nama merek benar-benar 

gambaran yang paling dikenal dari merek. Merek adalah entitas yang mudah 

dikenali dan menjanjikan nilai-nilai tertentu dimana entitas adalah suatu yang 

memiliki eksistensi yang khas dan berbeda. 

Sedangkan menurut Surachman (2008:3) yaitu merupakan nama atau simbol 

yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap, simbol, lambang, tanda, 

slogan, kata-kata dalam kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

penjualan atau pemegang merek. Menurut Durianto, Sugiarto dan Budiman 

(2004:2) menyatakan bahwa merek memberikan “nilai” sehingga nilai total 

produk yang “bermerek” baik menjadi lebih tinggi dibandingkan produk semata-

mata secara obyektif. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai dua unsur, 

yaitu brand name yang terdiri atas huruf-huruf atau kata-kata yang dapat terbaca 

serta brand mark yang berbentuk simbol, desain atau warna tertentu yang spesifik. 

Kedua unsur dari sebuah merek, selain berguna untuk membedakan satu produk 

dari produk pesaingnya juga berguna untuk mempermudah konsumen untuk 
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mengenali dan mengidentifikasikan barang atau jasa yang hendak dibeli. Dengan 

demikian, merek tersebut meliputi: 

1. Nama merek harus menunjukkan manfaat dan mutu produk tersebut. 

2. Nama mereka harus mudah diucapkan, dikenal dan diingat. Nama yang 

disingkat sangat membantu. 

3. Nama merek harus mudah terbedakan, artinya harus spesifik dan khas. 

4. Nama mereka harus mudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing 

5. Nama merek harus bisa memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat 

perlindungan hukum. 

Menurut Rangkuti (2004;2), merek dapat juga dibagi dalam pengertian 

lainnya, seperti: 

a) Brand name (nama merek) yang merupakan bagian dari yang dapat 

diucapkan. 

b) Brand mark (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang 

dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan. 

c) Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian 

dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk 

menghasilkan sesuatu yang istimewa. 

d) Copyright (hak cipta) merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh 

undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya 

tulis, karya musik atau karya seni. 
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Menurut MeCarthy dan Perreault dalam Afrianty (2005:50), terdapat 

beberapa  kondisi yang dapat mendukung suksesnya pemberian merek yaitu 

meliputi: 

a. Produk mudah diidentifikasi melalui merek atau trademark. 

b. Kualitas produk merupakan nilai terbaik dalam sebuah harga dan kualitas 

tersebut mudah untuk dipertahan. 

c. Ketersediaan produk yang memadai dan mencukupi. 

d. Permintaan cukup besar sehinga harga pasar cukup tinggi dan pemberian 

merek membawa keuntungan. 

e. Terdapat economies of scale. 

Dalam lingkungan pasar yang semakin rumit dan kompetitif, merek semakin 

tidak bisa diabaikan sebagai aspek instrinsik dari strategi produk. Merek yang 

baik pada dasarnya dapat memberikan suatu nilai tambah bagi suatu produk, yang 

berakibat turut memperlancar penjualan. Oleh karena itu, banyak perusahan tidak 

segan-segan mengeluarkan biaya yang besar untuk memperoleh merek yang baik 

dan menarik bagi produknya.  

Karateristik utama dalam membangun, mengelola, dan mempertahankan 

merek ada 10 langkah Killer, 2000 (Dalam Tjiptono 2005;112) yang terdiri dari : 

1) Merek kuat berkinerja unggul dalam memberikan manfaat-manfaat yang 

benar-benar diinginkan pelanggan. Manfaat tersebut merupakan hasil 

perpaduan antara atribut produk citra merek, layanan dan faktor-faktor 

tangible dan intangible lainnya. 
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2) Merek kuat selalu mampu mempertahankan relevansinnya dipasar. 

Relevansinya mengandung makna yang luas dan dalam. Persepsi 

pelanggan terhadap perusahaan secara keseluruhan dan peranannya dalam 

masyarakat berpengaruh terhadap kekuatan merek. Relevansinnya bisa 

dibangun dipertahankan melalui penyempurnaan kualitas produk secara 

berkesinambungan dan manajemen faktor-faktor intangible secara efektif. 

Faktor-faktor intangible tersebut meliputi: “user imagery” (tipe orang yang 

menggunakan merek), “usage imagery” (tipe situasi penggunaan merek), 

tipe kepribadiaan yang dicerminkan merek dan tipe relasi yang ingin 

dibangun dengan pelanggan. 

3) Strategi penetapan harga merek kuat didasarkan pada persepsi pelanggan 

terhadap nila( value). 

4) Merek kuat diposisikan secara dan memiliki citra unik khusus dalam 

benak konsumen. Hal ini dibangun lewat kemampuan menciptakan point 

of parity dalam bidang-bidang yang ingin dijadikan sumber keunggulan 

oleh para pesaing dan secara simultan membangun points of difference 

untuk mewujudkan keunggulan atas para pesaing dalam bidang-bidang 

lainnya. 

5) merek kuat selalu dipertahankan secara konsisten melalui keseimbangan 

antara kontinuitas dalam aktifitas pemasaran dan  perubahan-perubahan 

yang dibutuhkan agar tetap relevan dengan perkembangan pasar. 

6) Portofolio dan hierarki merek masuk akal, dimana terdapat batas-batas 

yang jelas antar merek berbeda dalam portofolio yang sama untuk 
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menghindari saling tumpang tindih antar sesama merek milik perusahaan. 

7) Merek kuat memadukan dan mengkoordinasikan semua aktifitas 

pemasaran guna membangun ekuitas merek. 

8) Manajer merek kuat sangat memahami makna mereknya bagi konsumen. 

9) Merek kuat didukung dengan sumber daya dan komitmen manajerial 

jangka panjang. 

10)  Perusahaan memantau sumber ekuitas merek melalui in-depth brand audit 

dan brand tracking studies.     

2.  Tinjauan Tentang Brand Equity (Ekuitas Merek) 

a.  Pengertian Brand Equity (Ekuitas Merek) 

Brand equity (ekuitas merek) merupakan aset yang paling penting sebagai 

dasar keunggulan bersaing yang berkesinambungan di era global. Di mana 

semakin kuat ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya di 

mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut selanjutnya dapat 

menggiring konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantar perusahaan 

untuk meraih profit dari konsumen. Pandangan pertama ekuitas merek adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, 

simbol yang mampu menambah atau  mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu 

produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan menurut Aaker, 

1991 (Dalam Tjiptono 2005;100).  

Yoo & Donthu dalam Kim& Kim (2004:115) menyimpulkan bahwa 

proprietary brand assets tidak termasuk dalam penciptaaan brand equity karena 
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termasuk dimensi yang tidak relevan untuk mengukur customer based brand 

equity. 

Munculnya konsep brand equity dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa 

merek yang kuat adalah suatu asset yang nilainya dapat dikalkulasikan. Artinya 

merek tersebut dapat diperjual belikan sebagaimana asset lain dalam perusahaan. 

Menurut Rangkuti (2004), suatu merek memiliki ekuitas yang tinggi atau rendah 

diindikasikan oleh unsur-unsur brand equty meliputi : kesadaran terhadap merek 

(brand awareness), loyalitas merek (brand loyalty), persepsi kualitas (perceived 

quality), assosiasi merek (brand association). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 

2.1.  

Gambar 2.1 

Diagram Konsep Brand Equity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber Rangkuti (2004:39) 

Sumber: Rangkuti (2004) 
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Menurut Aaker dalam Rangkuti (2004;39) konsep dasar ekuitas merek dapat 

dikelompokkan ke dalam kategori yaitu :  

Kesadaran merek artinya adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk 

mengenali atau meningkat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu (Aaker, 2004: 90). Peran brand awareness dalam 

keseluruhan brand equity tergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran yang 

dicapai oleh suatu merek. Tingkatan kesadaran merek secara berurutan dapat 

digambarkan sebagai suatu piramida seperti terlihat pada Gambar 2.2 

Gambar 2.2 

Diagram Piramida Brand Awareness 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber Rangkuty (2004) 

Penjelasan mengenai piramida brand awareness dari tingkat terendah sampai 

tingkat tertinggi adalah: 

1. Unware of brand (tidak menyadari merek) 

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, 

di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. 
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2. Brand recognition (pengenalan merek) 

Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat 

seseorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. 

3.  Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) 

Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. 

Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan, karena 

berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk 

memunculkan merek tersebut. 

4. Top of mind (puncak pikiran) 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan 

pengingatan dan ia dapat menyebutkan nama merek, maka merek yang 

paling banyak disebutkan pertama sekali merupakan puncak pikiran. 

Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai 

merek yang ada di dalam benak konsumen. 

b. Kesan Kualitas (Perceived Quality) 

Pengertian kesan kualitas menurut Aaker (2004:24) adalah persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas memberikan 

nilai dalam beberapa bentuk seperti dapat dilihat pada diagram Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 
Diagram Nilai dan Kesan Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Rangkuty (2004) 

Terdapat lima keuntungan kesan kualitas. Keuntungan pertama adalah alasan 

membeli. Kesan kualitas sebuah merek memberikan alasan yang penting untuk 

membeli. Hal ini mempengaruhi merek-merek mana yang harus dipertimbangkan, 

dan selanjutnya mempengaruhi mereka apa yang akan dipilih. Keuntungan kedua 

adalah diferensiasi. Artinya, suatu karakteristik penting dari merek adalah 

posisinya dalam dimensi kesan kualitas. Keuntungan ketiga adalah harga 

optimum. Keuntungan ketiga ini memberikan pilihan-pilihan di dalam 

menetapkan harga optimum (premium price). Keuntungan keempat adalah 

meningkatkan minat para distributor. Keuntungan keempat ini memiliki arti 

penting bagi para distributor, pengecer serta berbagai saluran distribusi lainnya, 

karena hal itu sangat membantu perluasan distribusi. Keuntungan kelima adalah 

perluasan merek. Kesan kualitas dapat dieksploitasi dengan cara mengenalkan 

berbagai perluasan merek, yaitu dengan menggunakan merek tertentu untuk 

masuk ke dalam kategori produk baru. 
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c. Asosiasi Merek (Brand Associations) 

Pengertian asosiasi merek menurut Aaker (2004:160) adalah segala hal yang 

berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Asosiasi itu tida hanya eksis, namun 

juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterkaitan pada suatu merek akan lebih 

kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan untuk 

mengkomunikasikannya. Atribut dan manfaat bagi pelanggan merupakan dimensi 

persepsi yang dominan. Selain atribut produk dan manfaat produk asosiasi juga 

menunjukkan fakta bahwa produk dapat digunakan untuk mengekspresikan gaya 

hidup, kelas sosial dan peran profesional. (Susanto dan Wijanarko, 2004:133). 

Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk 

citra tentang merek atau brand image di dalam benak konsumen. Secara sederhana 

pengertian brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di 

benak konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu 

cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image atau hal ini disebut juga 

dengan kepribadian merek (brand personality) seperti dapat dilihat pada diagram 

Gambar 2.4 

Gambar 2.4 

Diagram Nilai Asosiasi Merek 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Rangkuty (2004) 
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Asosiasi merk dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dan para 

pelanggan, karena ia dapat membantu proses penyusunan informasi untuk 

membedakan merek yang satu dari merek yang lain. Terdapat lima keuntungan 

asosiasi merek, yaitu pertama, dapat membantu proses penyusunan informasi. 

Asosiasi-asosiasi yang terdapat pada suatu merek, dapat membantu 

mengikhtisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah 

dikenal oleh pelanggan. Keuntungan kedua adalah perbedaan. Suatu asosiasi 

dapat memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha pembedaan. Asosiasi-

asosiasi merek dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membedakan 

satu merek dari merek yang lain. Keuntungan ketiga adalah alasan untuk 

membeli. Pada umumnya, asosiasi merek sangat membantu para konsumen untuk 

mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Keuntungan 

keempat adalah penciptaan sikap atau perasaan positif. Asosiasi merek dapat 

merangsang perasaan positif yang pada gilirannya akan berdampak positif 

terhadap produk yang bersangkutan. Keuntugan kelima adalah landasan untuk 

perluasan. Asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan 

merek. 

d. Loyalitas Merek (Brand Loyality) 

Pengertian loyalitas adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek. Loyalitas merek merupakan inti dari brand equity yang menjadi gagasan 

sentral dalam pemasaran karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan 

seorang pelanggan pada sebuah merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka 

kerentaan kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat dikurangi. Hal ini 

merupakan suatu indikator dari brand equity yang berkaitan dengan perolehan 

laba di masa yang akan datang karena loyalitas merek secara langsung dapat 

diartikan sebagai penjualan di masa depan. Loyalitas memiliki tingkatan 
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sebagaimana dapat dilihat pada diagram Gambar 2.5 

Gambar 2.5 
Gambar Piramida Loyalitas 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Sumber: Rangkuty (2004) 
 
 
Berdasarkan piramida loyalitas di atas, dapat dijelaskan bahwa: 

1. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama 

sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. Dengan 

demikian, merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan 

pembelian. Pada umumnya, jenis konsumen seperti ini suka berpindah-

pindah merek atau disebut tipe konsumen switcher atau price buyer 

(konsumen lebih memperhatikan harga di dalam melakukan pembelian) 

2. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang ia 

gunakan, atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Pada dasarnya, tidak 

terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk mendorong 

suatu perubahan, terutama apabila pergantian ke merek lain memerlukan 
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suatu tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat disebut pembeli tipe 

kebiasaan (habitual buyer) 

3. Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun mereka memikul 

biaya peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau risiko 

sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. 

Kelompok ini biasanya disebut dengan konsumen loyal yang merasakan 

adanya suatu pengorbanan apabila ia melakukan penggantian ke merek 

lain. Para pembeli tipe ini disebut satisfied buyer. 

4. Tingkat keempat adalah konsumen benar-benar menyukai merek tersebut. 

Pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi, seperti 

simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya atau kesan kualitas 

yang tinggi. Para pembeli pada tingkat ini disebut sahabat merek, karena 

terdapat perasaan emosional dalam menyukai merek 

5. Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Mereka mempunyai 

suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu merek. 

Merek tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi fungsinya, 

maupun sebagai ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya (commited 

buyers). 

Menurut Haryanto (2006:8), beberapa fungsi yang dapat diberikan oleh 

brand loyalty kepada perusahaan yaitu: 

1. Mengurangi biaya pemasaran. 

2. Meningkatkan Perdagangan 

3. Manarik minat pelanggan baru. 

4. Memberi waktu untuk merespon ancaman pesaing. 
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Loyalitas merek para pelanggan yang ada mewakili suatu aset strategis 

dan jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar akan mempunyai potensi untuk 

memberikan nilai dalam beberapa bentuk seperti yang diperlihatkan dalam 

Gambar 2.6 

Gambar 2.6 

Diagram Nilai Loyalitas Merek 
 

 

 

 

 
Sumber: Rangkuty (2004) 

Perusahaan yang memiliki basis pelanggan yang mempunyai loyalitas 

merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya 

untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan mendapatkan 

pelanggan baru. Menurut Griffen (2002:31) loyalitas pelanggan merupakan 

ukuran yang dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan 

keuangan. 

Keuntungan kedua, loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan 

perdagangan. Loyalitas yang kuat akan meyakinkan pihak pengecer untuk 

memajang di rak-raknya, karena mereka mengetahui bahwa para pelanggan akan 

mencantumkan merek-merek tersebut dalam daftar belanjanya. 
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Keuntungan ketiga, dapat menarik minat pelanggan baru karena mereka 

memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal minimal dapat 

mengurangi risiko. 

Keuntungan keempat adalah loyalitas merek memberikan waktu, 

semacam ruang bernapas, pada suatu perusahaan untuk cepat merespons gerakan-

gerakan pesaing. Jika salah satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, 

seorang pengikut loyal akan memberi waktu pada perusahaan tersebut agar 

memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralisasikannya. 

e. Mengukur Brand Equity 

a) Mengukur Kesadaran Merek ( Brand awareness ) 

Pengukuran kesadaran merek dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah merek dikenal atau tidak. Kalau dikenal, bagaimana tingkat 

pengenalan konsumen terhadap merek tersebut. 

1. Mengukur Top of Mind 

2. Mengukur Brand Recall 

3. Mengukur Brand Recognition 

4. Mengukur Brand Unwere 

b) Mengukur Asosiasi Merek  

Pengukuran brand asosiasi bertujuan untuk mengukur segala hal 

tentang merek dalam ingatan. Berbagai asosiasi yang diingat oleh konsumen 

dapat dirangkai, sehingga membentuk brand image yaitu sekumpulan 

asosiasi merek yang terbentuk pada benak konsumen.  
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c) Mengukur Kesan Kualitas (Perceived quality) 

Pengukuran perceived quality bertujuan untuk mengukur persepsi 

pelanggan terhadap kesan kualitas atau keunggulan produk. Maka dalam 

mengukur  perceived quality ini, peneliti menggunakan pertanyaan tertutup 

kepada responden, jadi responden tinggal memilih jawaban mana saja yang 

dianggap sesuai dengan keinginannya.  

d) Mengukur Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Pengukuran loyalitas merek merupakan pengukuran yang  bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. 

1) Switcher adalah pembeli yang sama sekali tidak loyal. 

2) Habituaal buyer adalah para pembeli yang memilih merek karena 

faktor kebiasaan. 

3) Satifiied buyer with switching cost adalah orang-orang yang telah 

tercapainya suatu kepuasan pelanggan terhadap produk akan tetapi 

mereka terbebani biaya peralihan (switching Cost), seperti biaya 

waktu, uang, atau resiko pemakaian berkenaan dengan peralihan. 

4) Liking the brand adalah konsumen yang benar-benar menyukai atau 

menggemari produk 

5) Committed buyer adalah pelanggan yang setia terhadap produk 

3. Tinjauan Tentang Pengambilan Keputusan Dalam Pembelian 

Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses kognitif yang 

mempersatukan emosi, pikiran, proses informasi dan penilaian-penilaian secara 

evaluatif. Situasi dimana keputusan diambil mendeserminasikan sifat exact dari 

proses yang bersangkutan. Misalnya, pembelian suatu jenis produk tertentu oleh 
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seorang konsumen biasanya memerlukan pemecahan masalah secara efektif. 

Proses tersebut mungkin memerlukan waktu berhari-hari lamanya dengan suatu 

seri keputusan yang dapat diidentifikasi, yang dibuat pada berbagai tahapan 

proses pengambilan keputusan. 

Keputusan untuk membeli suatu produk lebih-lebih yang berdampak pada 

orang banyak akan memerlukan banyak orang yang ikut campur dalam proses 

pengambilan keputusan. Secara garis besar kita dapat membedakan beberapa 

peranan yang mungkin dimainkan oleh orang dalam sebuah keputusan membeli. 

Menurut Kotler (2007:77), pengambilan keputusan dalam pembelian meliputi 

lima tahap:  

a. Pengambil inisiatif  

Merupakan orang yang pertama-tama menyarankan atau memikirkan 

gagasan membeli produk atau jasa tertentu.  

b. Orang yang mempengaruhi  

Merupakan seseorang yang memberikan pengaruh, pandangan atau 

nasehat yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan terakhir 

terhadap produk yang dipilih.  

c. Pembuat keputusan  

Pembuat keputusan adalah yang pada akhirnya menentukan sebagian besar 

atau keseluruhan dalam keputusan membeli apakah jadi membeli, apa 

yang dibeli, bagaimana cara membelinya, dan dimana pembeli berada.  
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d. Pembeli  

Pembeli adalah seseorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya 

terhadap produk atau jasa. 

e. Pemakai 

Pemakai adalah seseorang atau beberapa orang yang menikmati atau 

memakai produk atau jasa.  

Menurut Kotler & Amstrong (2005:222) tahap-tahap dalam proses 

keputusan pembelian terbagi menjadi lima tahap yaitu: “pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku 

setelah pembelian”: Adapun model proses keputusan pembelian dapat dilihat 

pada Gambar 2.7 

Gambar 2.7 
Model Keputusan Pembelian 

 

 

 
Sumber: Kotler & Amstrong (2005:222) 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan (need 

recognition) pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang 

diinginkan. 

b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang tertarik terhadap suatu produk tertentu 

maka yang akan dilakukannya adalah pencarian informasi. Jika dorongan 
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konsumen begitu kuatnya dan produk yang memuaskan berada dalam 

jangkauan, konsumen kemungkinan besar akan membelinya. Jika tidak 

konsumen  akan  menyimpan  kebutuhannya  dalam  ingatan  atau  

melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber manapun. 

Sumber-sumber ini meliputi: 

1. Sumber pribadi: Keluarga, teman, tetangga dan kenalan. 

Sumber pribadi lebih dipengaruhi oleh lingkungan terdekat konsumen, 

dimana hubungan keluarga dan rekan menjadi sumber dalam usaha 

mendapatkan informasi. 

2. Sumber komersil: Iklan, wiraniaga, dealer, kemasan dan pajangan. 

Dalam sumber komersil infromasi banyak diberikan oleh pihak 

perusahaan, dimana infromasi tersebut terkait dengan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

3. Sumber publik: Media massa, organisasi penilai pelanggan 

Informasi yang berasal dari sumber publik berasal dari sumber-sumber 

yang bersifat umum, dengan bentuk-bentuk infromasi yang sifatnya 

umum atau tidak terfokus pada suatu obyek tertentu. 

4. Sumber pengalaman: menangani, memeriksa dan menggunakan 

produk. 

Sumber pengalaman diperoleh dari seseorang setelah menggunakan 

atau mengkonsumsi produk. Ketika lebih banyak produk yang pernah 

dikonsumsi, semakin bertambah pula kesadaran dan pengetahuan 

konsumen mengenai merek yang tersedia dan sifat-sifatnya. 
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c. Evaluasi Berbagai Alternatif 

Konsep-konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses 

evaluasi konsumen. Pertama, asumsi yang digunakan bahwa setiap 

konsumen melihat suatu produk sebagai satu paket atribut produk. 

Konsumen yang bervariasi dalam menentukan mana dari atribut-atribut ini 

yang menurut pertimbangan mereka relevan dan mereka akan menaruh 

perhatian terbesar pada atribut-atribut yang berhubungan dengan 

kebutuhan mereka akan produk atau jasa sebagai sarana pemuas 

kebutuhan. 

Kedua, konsumen akan memberikan tingkat kepentingan yang 

berbeda pada aribut-atribut yang berbeda menurut kebutuhan dan 

keinginan yang unik. Ketiga, konsumen kemungkinan akan 

mengembangkan satu susunan keyakinan merek mengenai posisi setiap 

merek pada setiap atribut. Keempat, harapan kepuasan produk total 

konsumen akan bervariasi terhadap tingkat-tingkat atribut yang berbeda. 

Kelima, konsumen mencapai suatu sikap terhadap merek yang berbeda 

lewat prosedur evaluasi. 

Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantung 

pada konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. Konsumen 

menggunakan perhitungan yang cermat dan perhitungan yang logis. Pada 

waktu lain, konsumen yang sama hanya sedikit mengevaluasi bahkan 

mereka membeli hanya berdasarkan dorongan sesaat dan tergantung 

intuisi. 

d. Keputusan Pembelian 
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Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat atas merek dan 

membentuk niat untuk membeli. Biasanya, keputusan pembelian 

(purchase decision) konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, 

tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan pilihan 

merek. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Faktor kedua adalah faktor 

situasi yang tidak diharapkan. Konsumen mungkin membentuk niat 

membeli berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan yang diperkirakan, 

harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diinginkan. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk konsumen bisa puas bisa juga tidak puas dan 

akan terlibat dalam perilaku pasca pembelian (post purcase behaviour) 

yang tetap menarik bagi orang pemasaran. Apa yang menentukan apakah 

pembeli puas atau tidak puas, jawabannya ada pada hubungan antara 

harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan dari produk.  

4.  Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka kerangka pikir penelitian 

dalam penelitian ini dapat disajikan pada Gambar 2.8 

Gambar 2.8 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

Y   Keputusan Pembelian 

X1  Kesan  kualitas 
(Perceived Quality)  

X2  Kesadaran Merek 
(Brand Awarenes) 

X3  Asosiasi Merek ( Brand 
Association ) 

X4  Loyalitas  merek ( 
Brand loyality ) 
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui bahwa brand 

equity yang meliputi kesan kualitas (perceived quality), kesadaran merek (brand 

awarenes), asosiasi merek (brand association) dan loyalitas merek ( brand 

loyality) berpengaruh terhadap kepuasan pembelian. Keputusan pembelian dalam 

hal ini yaitu keputusan untuk melakukan pembelian atau tidak melakukan 

pembelian. Brand equity (ekuitas merek) merupakan aset yang paling penting 

sebagai dasar keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Di mana semakin 

kuat ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya di mata 

konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut selanjutnya dapat menggiring 

konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantar perusahaan untuk meraih 

profit dari konsumen. (Rangkuti, 2004). 

5. Hipotesis Penelitian 

Dari permasalahan yang telah disebutkan, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh brand equity yang meliputi kesan kualitas (perceived 

quality) X1, kesadaran merek (brand awarenes) X2 , asosiasi merek (brand 

association) X3 , loyalitas merek (brand loyality) X4, bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2. Variabel loyalitas merek (brand loyality) berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian. 

 


